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[2016ko Udaberria]
6. alea



“Ez dakit beste David Bowie bat izango dugun, ezta beste Baudelaire edo 
Rimbaud bat ere, zeinak beren garaiko rock izarrak ziren. Talde gazteak ikustera 
joaten naiz, eta musika ondo dago, baina inork ez du zure arreta pizten, ez dago 
karismarik. Gure DNAn dago, norbaiti jarraitu behar diogu. Irudi xamaniko bat. 
Egun, Nazio Islamikoko tipoak edo El Chapo taldeetan jotzen duten musikariak 
baino rock izar handiagoak dira. Herri-subkontzientean daude, Charles Manson 
bere garaian izan zen gisara. Jim Morrison, Mick Jagger edo Jimmy Page irudi ilun 
eta sexualak ziren, moralitatetik kanpo. Baina musikariak ja ez dira horrelakoak, 
gizarteak harrapatu baititu. Ja ez dira bitxiak. Herri-kulturari dagokionez, rockak 
honezkero ezin du inor harritu”, Bobby Gillespie (Primal Scream).

“Sasoi batean oso ohikoa zen pentsatzea jazza eta Dada txanpon beraren bi 
aldeak zirela…”, Jed Rasula. Dadá. El cambio radical del siglo XX (Anagrama).

Burmuina (lehertzear): Julen Azpitarte
Arnasa: Irantzu Aurrekoetxea
Bihotza: Nikole
Larruazala: Lander Telletxea
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Sinkronizitateak, untxi zuriak, rave kultura, magia eta kaosa
inkontzientean zeharreko bidaia lisergikoan.

jurako uhartean gaude, 1994. urteko 
abuztuak 23an. Urteek eta hilabeteek 
ez dute garrantzirik; egunek, ostera, 
bai. Horrelako erritu bat burutzeko 23. 
egun bat izatea ezinbestekoa da; bai 
behintzat Bill Drummond eta Jimmy 
Cauty-ren aburuz; bai behintzat The 
KLF osatzen zuen bikotearen ustez, 
zein beste edozein diskordianistaren 
iritziz ere.

Su apaleko tximinia baten aurrean 
dago bikotea. Hezetasunak giroa 
itotzen du. Horrek ez die eskuan 
dituzten paper zatiak sutara botatzea 
galarazi. Batzuetan banaka, 
besteetan sorta handiak bota dituzte. 
Atsedenik gabe burutu dute beraien 
eginbeharra. Agian, sua eternala ez 
izatearen beldur dira; agian, hartutako 
erabakiaz damutzearen beldur dira. 
Kamerak zoom azkar bat egin du, 
eta eskuan dituzten paperak erabilera 
legaleko libera esterlinak direla ikus 
dezakegu. Guztira, milioi bat erre 
behar du bikoteak. Elizabeth II.aren 
paperezko klonak su garren azpian 
kiskali behar dira.

Esan bezala, KLF bikotea dugu 
honakoa, 1990eko hamarkada 
hasieran, hainbat single arrakastatsu 
saldu izanagatik lortutako milioi bat 
libera erre duena.

-So, why, Bill? Why?

-There were a lot of reasons why and 
there are still a lot of reasons and we 
still discover a lot of reasons everyday.

Hitzok Bill Drummonek esan zituen 
Ingalaterrako telebista saio famatu 
batean. Aurkezleak egin zion galdera 
bera jende askok egingo zuen billeteen 
erreketa dokumentatu zuen Watch 
the K Foundation Burn a Million 
Quid filmea ikusi ondoren. Taldeak, 
adituek edo kaletik pasa zen azken 
memeloak hainbat erantzun desberdin 
bota zituzten: magia erritu bat zela, 
magia Alan Moorek ulertzen zuen 
erara ulertuta, noski; artea zela; ekintza 
ikonoklasta bat. Dena den, gehien 
hedatu zen iritzia arreta erakarri nahi 
zuen ergel parea baino ez zirela izan 
zen.

John Higgs autorea zergatia bilatzen 
saiatu da, The KLF: Chaos, Magic 
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and the Band who Burned a 
Million Pounds liburuan. Horretarako 
bikotearen historian garrantzitsuak 
izan ziren hainbat haritatik tira egin 
du: kaosa, magia, diskordianismoa, 
Robert Anton Wilson, sinkronizitateak, 
Doctor Who, Iluminatiak, Alan 
Moore, Carl Jung… Bidaia horretan, 
milioi bat libera zergatik erre zituzten 
galderari erantzuna aurkituko dion 
ala ez gutxienekoa da; bidaian zehar 
ikasiko dugunagatik merezi du 
abiatzeak.

Erantzun gosez geratzen diren 
horietakoak bazarete -nik nire 
gustuko teoria daukat-; entzun 
nahi baduzue, jarraitu irakurtzen. 
Kaosaren jainkoa den Erisek gidatuko 
gaitu, kasualitateak izateari utzi eta 
sinkronizitateak bilakatu diren 
gertaerez betetako bidetik.

Untxi batekin hasi zen guztia

Bill Drummondek Zoo Records abiatu 
zuen 70eko hamarkadaren amaieran. 
Beste hainbat talderen artean, The 
Teardrop Explodes eta Echo & The 
Bunnymen taldeen lanak kaleratu 
zituen. Lehenengoen izenaren fan 
handia zen, bigarrenaren izenarena, 
berriz, ez hainbeste; hortaz, esanahi 
mistiko bat bilatu zion. Garai hartan, 
Drummondek denbora asko ematen 
zuen mitologia liburuak irakurtzen; 
hala, liburuetako batean, untxi itxura 
hartzen zuen iruzurti mitiko bati buruz 
irakurri zuen. Echo & The Bunnymen 
taldearen lehen singlearen azalean, 
halaber, untxi gorri bat agertzen zen: 
hura zen Echo, jainko mitologikoa, 
Bunnymen-ak, ostera, bere 
jarraitzaileak. 

Taldeak, ordea, beste azalpen bat 
zeukan. Kazetari baten galderari 
erantzunez, Echo beraien erritmo 
kutxa zela esan zuen. Taldekideak 
makina horren Bunnymen-ak ziren, 
Playboy aldizkariko emakume-untxien 
antzera. Azalpen hori ez zen inolaz ere 
Drummonden gustukoa izan. Berak 
bazekien zein zen egia, zein zen Echo. 
Taldeak LP bat argitaratu nahi izan 
zuenean, Drummondek gorroto zuen 
formatua, beste diskoetxe batera jo 
zuen. Lehen lan luzeak Crocodiles du 
izena. Azalean jarri zuten taldekideen 
argazkia ez zen inoren gustukoa izan, 
baina Drummondek untxi-buru baten 
forma atzeman zuen zuhaitzek osatzen 
zuten irudian. Echo zen, eta azaletik 
deika ari zitzaion. Berriz ere egin zuten 
topo. Drummondek arrazoia zeukan, 
Echo existitzen zen, untxi itxura zeukan 
eta berari hitz egiten zion.
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Untxi bat, bi untxi

The KLF bikotearen sorreran 
ezinbesteko izena dugu Robert 
Anton Wilson (RAW): Iluminatus! 
trilogia idatzi zuen diskordianista 
famatu bat zen. Fikziozko liburu 
horretako hamaika erreferentzia hartu 
zituen oinarritzat Drummondek, KLF 
taldearen kontzeptua eraikitzeko. 

RAW jauna ahotsak entzuten hasi 
zen bere buruan baitan, 70eko 
hamarkadan. Hainbat espezialisten 
iritzia jaso zuen, baina azalpenetako 
batek ere ez zuen Wilson konbentzitu. 
Hala, etxeko berotasunean zegoen 
gau batean, Harvey (Henry Koster, 
1950) filma ikusi zuen telebistan. 
Filmeko protagonistak berak bakarrik 
ikus dezakeen untxi zuri erraldoi bat 
du lagun. Bada, Wilson aho bete hortz 
geratu zen filmeko protagonistaren 
psikiatrak eta bere psikiatrak izen bera 
zeukatela ikustean. Erantzuna begien 
aurrean zeukan: buru barruan hizketan 
zeukan hura untxi erraldoi baten 
espiritua zen. 

Frank made me do it

Harvey ez da aginduak ematen dituen 
untxi erraldoi bat protagonistatzat duen 
film bakarra, horrelakoak gutxi diren 
arren; Donnie Darko (Richard Kelly, 
2001) dugu adibide apurretako bat. 
Kasu horretan protagonistari aginduak 
emango dizkiona Frank izeneko 
bi metroko untxi bat da. Franken 
agindupean, Donnie kaosaren agente 
bilakatuko da. Untxia xuxurlaka duela, 
Donniek bere munduaren totemei 
eraso egingo die: eskola, familia eta 
komunitatea. Bere ekintza bandalikoek 
helburu nagusiago bat izango dute, 
errealitatea suntsitzea. 

Gnostizismoaren aburuz, KLFren 
beste oinarrietako bat hauxe da: 
mundu materialak suntsiketa merezi 
du, espirituari jarritako mugak 
irudikatzen baititu.

Donnie Darko filmean, ikasleek 
Graham Greene-n The Destructors 
irakurtzen dute. Ipuin labur horretan, 
ume talde batek zahar baten 200 
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urteko etxeari su ematen diote, 
baita koltxoi baten barruan aurkitu 
duten dirutzari ere. Donnieren ustez, 
suntsiketa sormenerako beste bide bat 
dela aditzera ematen du istorio horrek. 
Irakurritako ipuinean bezala, filmean, 
Donniek suntsiketa sormenerako bide 
gisa erabiliko du. Kasu honetan, baina, 
untxi batek argituko dio bidea. 

Sinkronizitateak ez dira jainkoen pare 
jokatzen duten untxien agerpenetara 
mugatzen, Donnie Darko filma irekitzen 
duen abestia Echo & The Bunnymen 
taldearen The Killing Moon baita.

Untxi zuria mundu miresgarrian

Pertsonaia horren inguruan hainbat film 
ekoiztu badira ere, jatorri literarioa du 
Lewis Carrol-ek sortutako Aliziak. 
Heroi horren istorioa aski ezaguna 
dugu: untxi baten atzetik abiatuko duen 
bidaiak ego-a suntsitzea eta bere burua 
ezagutzea du helburu. Azpiko munduan 
zehar bizitakoak nor den irakatsiko dio. 
Alizia ezagupen guztiez libratuko da, 
eta kaosaren bidea hartuko du, nor den 
guztiz ahazteko. 

Aliziak ez du bere burua ezagutuko 
goi klaseko ikastetxeetan jasotako 
irakaspenei esker, ezta garesti 
ordaindutako etxe-irakasleen eskutik 
ere. Ezagupen-bidaia hori burutzeko, 
zulo zikin eta ilun batean sartu beharko 
da. Bere burua inoiz imajinatu ez duen 
paraje eta pertsonaien artean ikusiko 
du. Aurretiko guztia alboratuz baino ez 
du jakingo nor den.

Egoa suntsitu, egunsentira arte 
dantza egin

Rave en el país de las maravillas 

testuan, Alex Porterok Aliziaren bidaia 
lehen rave esperientziekin lotzen du. 
Madrildarraren aburuz, rave jaietan parte 
hartzen zutenek, azpiko munduarekin 
egiten zuten bat. Ez soilik jaiak leku 
ilun eta ezkutuetan burutzen zirelako, 
baizik eta bere egoa baztertu eta 
komunitate kaotiko baten partaide 
bilakatzen zirelako. Aliziak bezala, 
helburu horretarako mota guztietako 
substantziak hartzen zituzten. Rave-
etako partaideak bezala, Alizia inolako 
muga mentalik gabe bidaiatuko da, eta 
untxi-zuloan galtzeko eta irakaspen oro 
jasotzeko prest agertuko da.

Eguna argitzean, Aliziak zein rave-etako 
partaideek bere nia berreraikiko dute. 
Beste pertsona bat izango dira zulotik 
irtetean.

Drummond eta Cautyk kazetari talde 
bat batu eta, nora zihoazen argitu 
gabe, hegazkin batean sartu zituzten. 
Helmuga: Jurako uhartea. 1991. urtea 
zen, eta hiru urte falta ziren eszenatoki 
horretan milioi bat liberaren suntsiketa 
gerta zedin. Hegazkinetik jaistean, 
bibote faltsua jarri zuen Drummondek, 
eta pasaportea sinatu zien KLFren 
logoarekin. Kazetariak eta bikotea 
tunika zuriekin mozorrotu eta zumezko 
panpina bati su eman zioten. The 
Wicker Man (Robin Hardy, 1973) 
filma gogora dakarren errito horretan, 
panpinaren inguruan dantza egin 
zuten KLFren musikak bultzatuta. 
Jentilen erritu bat izan zitekeen, 
performance-a grabatu eta The Rites of 
Mu izenburuaekin kaleratu zuten, VHS 
formatuan.

KLFren abestiak ereserki bilakatu ziren 
rave kulturan. Bikoteak, rave jaiak 
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antzinako jentilen errituekin alderatzen 
zituen. Ezagupenerako bide baten 
antzera ikusten zituzten, eta kaosa 
sampler-en bitartez sortuz, ego-aren 
suntsiketa ahalbidetzen zuten. Zulo 
ilunetan zein ilargipean, jendeak konexio 
komunala sortzen zuen, bakoitzak bere 
esperientzia sortuz eta gainerakoekin 
partekatuz; betiere, drogen eta sampler-
en soinu-bandaren laguntzarekin.

Baina, zergatik erre zuten dirua?

Ez dut uste testua irakurrita diruaren 
suntsiketaren atzean dagoen arrazoia 
asmatuko zenutenik, hori ez baitzen 
helburua, -John Higgsen liburua 
irakurrita ere ez duzue asmatuko-. 
Liburuan hainbat teoria azaltzen dira, 
hasieran aipatutako guztiak eta beste 
batzuk; tartean, Drummondek arima 
berreskuratzeko egin zuela, industri 
diskografikoari saldu ostean.

Aukera ezazue nahi duzuen teoria, 
gehien konbentzitzen zaituztena edo 
zoroena: bikoteak milioi bat erretzean 
magia egiten ari zirela; arreta deitu 
nahi zuten memelo batzuk baino ez 
zirela; ezagutzaren bidean beraien egoa 
suntsitu nahi zutela; edo untxi zuri batek 
belarrira “Erre ezazue!” xuxurlatu ziela. 
Pentsa ezazue hori gaur, eta beste 
gauza bat bihar.

John Higgsen helburua, beste hainbat 
gauzen artean, gure pertzepzioa 
aldatzea da irakaspenen bitartez, baita 
edozein aukera onartzeko prest egotea 
ere. Onartzea eta, inolako arazorik gabe, 
baztertzea. Guztia zalantzan jartzea. 
Kaosaren eta magiaren arabera bizitzea, 
inolako loturarik gabe.

Gure buruaren jabe izatea eta gure 
kabuz pentsatzea.
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Aventuras de Kirlian
Aventuras de Kirlian

Dro, 1989.

Egun gris bateanIban Zaldua
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Aventuras de Kirlian
Aventuras de Kirlian

Dro, 1989.

Berkana liburu dendatik atera 
berria nintzen –Rafael Chirbesen 
Paris-Austerlitz eta Anne Sextonen 
eskutitz-bilduma bat beso azpian–, 
eta hantxe ondoan topo egin 
nuen Luziarekin, Gravina kalerantz 
hartzera nindoanean, hain justu. Ez 
dakit nork ezagutu zuen lehenengo 
nor; biok batera egin genuen salto, 
ziurrenik, igarotako urte guztien 
gainetik gai izan ginelako, oraindik, 
elkar ezagutzeko. Bera ez zegoen 
horren aldatuta, hori egia da: ez zen 
jada beltzez janzten –zirkulu laranja 
eta berde argiak konbinatzen zituen 
beroki ikusgarri bat zeraman–, baina 
gainontzean berdintsu zegoela 
esango nuke. Ilea, tindatuta, labur; 
azala, zurixka eta distiratsua, zimur 
ez bereziki nabariekin; betzuloak, 
beti bezain sakon; ezpainetako 
kolorea, nerabezaroan erabiltzen hasi 
zen gorri tonu berekoa. Bi muxu, 
besarkada bat. “Zer moduz? Zenbat 
denbora!”. Hori edo horren aldaeraren 
bat ere ia batera bota genuen; nik, 
euskaraz, eta Luziak ere bai, nahiz 
eta berehala pasatu zen –ginen– 
gaztelaniara, espero zitekeen bezala. 
Urte asko ziren, eta ez nuen uste 

Madrilen inorekin 
praktikatzeko aukera izango 
zuenik. Nahi izango bazukeen ere.

–Kristo, duela gutxi ez naiz ba zutaz 
gogoratu… Hau kasualitatea, zu hemen 
topatzea… –bota zidan, sorbaldetatik 
heldu eta begiratzen ninduen bitartean. 
Hots, “Joder, pues hace bien poco 
que me he acordado de ti… Menuda 
casualidad, encontrarte aquí…”.

Besotik hartu eta hurbil zegoen 
ardandegi batera eraman ninduen, ea 
nahi nuen ala ez galdetu gabe kasik; 
denbora neukan, eta baita jakin-min 
apur bat ere, beraz, ez nion buru egin. 
Tabernara iritsi aurretik galdetu zidan 
ea zer ari nintzen Madrilen, eta une 
batez egia aitortzeko gogoa izan nuen: 
Ocañara joana nintzela neba txikiari 
bisita egitera, baina, beste pare bat 
alditan gertatu izan zitzaidan bezala 
–aurrenekoz kartzela hartan, ordea–, 
azken orduan baimena baliogabetu 
zutela eta Madrilen geldialditxo bat 
egitea bururatu zitzaidala. Baina 
azkenean pentsatu nuen elkarrekin 
egongo ginen tarterako ez zuela merezi, 
eta asteburu pasa joana nintzela 
komentatu nion, besterik gabe.
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–Museoak bisitatzera eta beste. 

Hori egia zen, edonola ere: aspaldiko 
partez flamenkoen salak bisitatzen aritu 
nintzen Pradokoan, Chuecara abiatu 
aitzin. Petrus Christusen koadroek nire 
kutunak izaten jarraitzen dutela erabaki 
nuen.

Gainera, ez nuen uste jakingo zuenik 
Peiok kartzelan hamalau urte pasatxo 
zeramatzanik. Hura atxilotu baino 
lehenago etorri zen Luzia Madrilera 
bizitzera, 1990ko hamarraldiaren 
erdialdean. Azalpen gehiegi eman 
beharko nizkiokeen, eta nolabaiteko 
nagialdi historiko-kronologiko bat 
jabetu zen nitaz. Sekula ez nuen 
harekin politikaz gehiegi eztabaidatu. 
Ez zen beharrezkoa, banekien gutxi 
gorabehera zer pentsatzen zuen, eta 
hori izan zela Euskal Herritik urrundu 
zuen gauzetako bat. Giroaren itxikeria, 
itomena. Nik sekula sentitu ez dudan 
itomen hori.

Horregatik harritu ninduen pixka bat 
gure arteko elkarrizketak abiatzean 
hartu zuen jiteak, lanak izan 
genituelako, nik imajinatzen nuenaren 
aurka, klase partikularretako, irrati 
librearen saioko eta, azken batean, 
Donostiako garaiez hitz egiten 
jartzeko. Agian ahalegin kontziente 
bat egin zuen hala gerta ez zedin, 
iraganean ainguratutako elkarrizketa 
batean ez katramilatzeko, hasiera 
batetik behintzat. Politikarena ez 
baitzen lehenengo gaia izan, baina 
bai bigarrena edo hirugarrena. Tira, 
politikarena: hitz egiteko modu bat da.

Gure lanez hitz egin genuen hasieran; 
ez zen harritu institutu batean irakasle 
nenbilela jakin zuenean –bai, ordea, 
oraindik funtzionarioa ez nintzela 
aitortu nionean: oposaketak iritsi diren 
bakoitzean huts egin dut miserableki, 
oso modu ezberdinetan gainera, 
eta barre egin zuen nire anekdota 
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bildumarekin, horietako batzuk 
umorez kontatzeko gaitasuna garatu 
baitut; zorionez, zerrendetan oso 
gora nago eta urtero izaten dut plaza 
eskura–. Donostia utzi zuenetik berak 
eduki zituen lanen bilduma luzeagoa 
zen –une honetan zuzenketak 
egiten ditu, autonomo gisa, liburu 
teknikoen argitaletxe batentzat–, eta, 
aipatu zituen guztien artean, batek 
eman zidan atentzioa, Subterfuge 
Recordsentzat administratibo lanak 
egin zituenekoa. Fangoriakoekin 
egotera iritsi zen galdetu nion, 
kuxkuxero; bueno, Alaska ezagutu ote 
zuen galdetu nion zuzenean, egiaz.

–Garai horretan ez zeuden oraindik 
diskoetxean –azaldu zidan–. 
Doverrekoak bai aurkeztu zizkidaten 
behin, festa batean. Ezpain-estu 
batzuk, neska…

Gero gure harremanez aritu ginen. 
Luzia dibortziatuta zegoen –oihartzunen 
bat iritsia zitzaidan Donostiara–, eta 
zazpi urteko semea –Iker– hilabetean 
hamabost egunez izaten zuen Latina 
auzoko bere etxean; ez zidan askorik 
kontatu nahi izan senar ohiaz. Nik aipatu 
nion neure buruari azkeneko hiruzpalau 
urtetan kontatzen nion gauza bera: ez 
nekiela zertan zegoen Claude eta bion 
artekoa, bera Baionan eta ni Donostian 
bizitzen eta asteburu gehienak elkarrekin 
igarotzen, bata ala bestearen etxean –
egia esateko, Claude gehiagotan nirean, 
ni berean baino–. 

–Baina ulergarria da, neurri batean –
saiatu nintzen bere alde argudiatzen–. 
Baiona aspermendi bat da, azken 
finean…

Eta Karmelo C. Iribarrenen poema 
batez akordatu nintzen: “Bizitzak 
jarraitzen du –diotenez–, / baina hori ez 
da egia beti. / Batzuetan bizitzak ez du 
jarraitzen. / Batzuetan egunak baino 
ez dira pasatzen”. Ez nintzen botatzera 
ausartu, ordea. Claudek ez ninduen 
sekula laguntzen neba bisitatzeko 
egiten nituen bidaietan, bestalde, baina 
hori ere ez nion Luziari kontatu. Une 
batez Clauderen adinagatik galdetuko 
zidan beldur izan nintzen, edo ea 
oraindik neskatxa gazteak gustatzen 
zitzaizkidan, baina Luziak ezer ez 
aipatzeko delikadezia eduki zuen.

Gero etorri zen politikarena, Luziak 
botila ardoa gure edontzietan hustu 
eta, keinu bizkor batez, tabernariari 
beste bat eskatu ostean. Ezinbestean, 
ziurrenik, guztion ahotan baitzegoen 
azkeneko hauteskundeen kontua, eta 
gobernua eratzeko negoziazioena. 
Luzia ezagututa ere, harrituta geratu 
nintzen botoa Ciudadanosi eman ziola 
esan zidanean.

–Morroi horiei? Baina nori bururatzen 
zaio, emakumea… –atera zitzaidan 
barru-barrutik.

–Egia esan, alderdi bat ere ez zait 
gustatzen –argudiatu zidan–. Baina 
aldaketa bat behar dela uste dut. 
Aldaketaren bat.

–Ba Podemosi eman zeniezaiokeen, 
nik zer dakit…

–Ez naiz Pablo Iglesiasekin fidatzen. 
Harroegia da –ez zuen “Pablo Iglesias” 
esan, “el coletas” baizik.  

–Ba bestea ere…
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–Behintzat ez dira lapur batzuk, 
gainontzekoak bezala.

–Eta Garzóni eman izan bazenio?

–Ez nuen botoa alferrik galtzeko 
asmorik…

Pixka batean segitu genuen 
eztabaidatzen, gogo handiegirik 
gabe; zorionez, ez zen Euskal Herriko 
politikaren gaia atera. Agian agortuegia 
zegoelako jadanik, are hamabost urtez 
edo gehiagoz elkar ikusi gabe egon 
diren bi euskal herritarrontzat. Oraindik 
gogoan dut Luzia Lemoizen kontrako 
manifestazio batera eraman nuenean; 
zentrala itxita zegoen ordurako, baina 
ez zirudien eraisteko asmorik zutenik, 
eta protestaren bat egiten zen noizean 
behin. Luziari ez zitzaion giroa asko 
gustatzen, baina, dena delakoagatik, 
energia nuklearraren gaiarekin oso 
arduratuta zebilen garai hartan –
nerabezaroa zer den–. Horregatik 
egiten zitzaidan gogor samarra Albert 
Riverari botoa eman ziola jakitea: 
manifestazio hartan ikusten dudalako 
oraindik, eguzkiaren pegatina handia 
paparretik zintzilik, larunbat goiz 
hartako argitan blai, eder eta distiratsu. 

–Badakizu nor ikusi nuen aurrekoan 
kalean? –esan zidan halako batean–. 
Hemendik oso hurbil gainera, Fuencarral 
ondoan. Teresa. Teresa Iturrioz. 
Horregatik gogoratu nintzen zurekin.

Eta ondoren etorriko zen guztia 
irudikatu nuen. Zenbat tardatuko zuen 
Luziak Aventuras de Kirlian-en mini-
elepearen kontua ateratzen? Niretzat 
–eta ziur nengoen Luziarentzat berdin 
zela– Teresa Iturrioz ez baita Le Mans 

edo Single taldeen partaidea, baizik 
eta batez ere proiektu horien aurreko 
Aventuras de Kirlian efimeroarena, 
ikasturte hartan Txantxangorri Irratiko 
gure irratsaioan hainbeste aldiz ipini 
genuena. The Mighty Lemon Drops, 
McCarthy eta The Wedding Present-
enekin batera, besteak beste: oraindik 
gogoan ditut, aspaldi entzuten ez 
ditudan arren. Eta Ana Mari gaixoaz 
ere oroitu nintzen, gurekin programa 
egiten zuen nire beste ikaslea, zeinari 
fisikako eskola partikularrak ematen 
bainizkion, Luziari bezala: Leioan 
karrera amaitu berria nintzen, eta haiek 
BUPeko hirugarren ikasturtean zeuden. 
Ana Mari duela bospasei urte hil zen, 
minbiziaz. Luzia ez zen etorri hiletara, 
eta ez nekien jakinaren gainean 
zegoen, nahiz eta hala zela susmatzen 
nuen; laster izango nuen horren 
berri, edonola ere, Ana Mariren izena 
ahoskatu bezain laster, ziurrenik.

Gurea pop musikaren inguruko 
irratsaioa zen, batere eduki politikorik 
gabekoa –bestela nekez konbentzitu 
ahal izango nituzkeen nire bi ikasleak 
egiten lagundu ziezadaten–, eta 
oso txarrak ginen: behin eta berriro 
trabatzen ginen kantei buruzko 
azalpenak ematean, ez genuen 
kanta behar zen unean ipintzen, 
edo diskoaren aldeaz nahasten 
ginen. Entzuleen deiak eta iruzkinak 
onartzen genituen, baina ia inork 
entzuten ez gintuela susmatzen 
genuenez, eta jendea parte hartzera 
animatu nahi genuenez, behin 
gutako batek –Ana Marik–, ahotsa 
disimulatzen ahaleginduz, kanpoko 
entzule bat izango balitz bezala hots 
egin zigun, ipintzen genuen musikaz 
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laudorio batzuk egiteko, eta –aldez 
aurretik prestatuta geneukan– Devine 
& Statton-en abesti bat eskatzeko. 
Eta izan ere, horren ostean, 
programaren historian lehenengo 
aldiz, benetako dei bat iritsi zitzaigun: 
amarruaz ohartu zen norbaitena, eta 
aurrekoaren egilea Ana Mari bera izan 
zela zuzenean salatu zuena. 

Teresa Iturrioz. Ez dakit zein 
puntutaraino izan zuen eragina hark 
ere Luziak eta Ana Marik baino urte 
batzuk lehenago nire fisikako eskola 
partikularrak hartu izanak, guk 
irratsaioan Aventuras de Kirlian-en 
diskoa hainbestetan jartzeko. Zer edo 
zertan bai, noski, diskoa ere gustatzen 
zitzaigun arren, ipintzen genituen guztiak 
bezala –niri, bereziki, “Víctor” kanta; 
Ana Marik eta Luziak “Un día gris” zuten 
kutunago, eta irratsaioaren “burua” ni 
banintzen ere, arazoak izaten nituen, 
batzuetan, nire irizpidea inposatzeko, 
kanten zerrenda aukeratzeko orduan–. 
Baina ilusioa egiten zidan ezagutu nuen 
pertsona baten diskoa eskuetan eduki 

ahal izateak, eta entzun ahal izateak, 
eta gure irrati programa kaxkarrean ipini 
ahal izateak. Eta ia ziur nengoen, neurri 
batean, Ana Mariri eta Luziari ere ilusioa 
egiten ziela, Teresa Iturrioz zuzenean 
ezagutzen ez bazuten ere. Luziari bai, 
diskoa izugarri gustatzen zitzaiolako 
eta pittin bat mitomanoa zelako, garai 
hartan behintzat. “Azken finean, ni ere 
berarekin oheratu izan banintz bezala 
da, ezta?”, esan zidan behin, “Teresa 
Iturriozekin oheratu izan banintz bezala, 
zu tarteko”. Nahiz eta nik ez nion 
sekula esan Teresa Iturriozekin oheratu 
nintzenik. Ezta kontrakoa ere, egia 
guztia aitortzeko. 

Eta halaxe izan zen, pasadizo horiek 
guztiak agertu ziren Luzia eta bion 
arteko ondorengo elkarrizketan, eta 
baita beste batzuk ere, nahiz eta agian 
ez aletu ditudan ordena zehatz berean. 

Zalantzan egon ginen hirugarren botila 
ardoa eskatu ala ez. Agian jateko 
zerbait eskatzeko unea heldu zen, 
ganorazkoa.
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Moondoggy
eta parafinatarrak

Iñigo Bidetxea



17

Ez dakit nork bota zuen, surflari 
mitikoren batek, Conan barbaroaren 
laguntzaile-arkulari Gerry Lopezek 
agian. Lopezek, edota gogoratzen 
ez dudan horrek, zera esaten 
zuen: Surfean jarduten duzunean, 
lehendabiziko 20 urteak, gustuko 
duzun ala ez erabakitzeko izaten 
omen dira; egiazko abentura 
hurrengo 20 urteetan hasten da. 
Egia esan, ez dakit hurrengo hitzetan 
aurkituko duzunarekin zerikusia duen 
horrek, baina, esaldiak puntu sasi-
mistiko moloi hori du. 

Hala nola, niri dagokidan pop-txoko 
honetan, 60ko hamarkadan surfak 
eragin zituen zinten erasoaldiak 
izango ditut hizpide, -agian, hortik 
dator aurreko esaldiaren justifikazioa-. 
Artikulu hau amaitzean, agian, 
beharbada… kasurik zentzudunean, 

behar bezalako “konstruktibismo 
errusiarrari” (trufaisekaburla) jarraiki 
betiere, 20 urteko hondartza-
abentura-aztoratzaile berri bati 
begiratu beharko diozu aurpegira. 
Parafina igurtzi, poliesterra arnastu, 
bikiniak irentsi, Hot Rod-ak miazkatu 
eta olatuei beharrezko arreta eskaini, 
ez gehiegi, badago bestelako 
lehentasunik: SEX WAX!

1950-1970 urteetan ekoiztutako 
metraje luzeko surf pelikulek audientzia 
gaztea erakartzea zuten helburu, 
horretarako, elastiko gabeko adonis 
testosteronatuak, beach-girls kiskaliak, 
olatuen zamalkatze kromatikoak 
eta garaiko abeslari ospetsuen 
(Frankie Avalon, Annette Funicello…) 
agerraldi-konbinazioa gauzatu 
zuten… Hollywood-ek surf kulturaren 
interpretazio berezkoa egin zuen, 
efektista erabat. 
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Columbia 
zinema-

estudioek eman 
zuten lehenbiziko 

harrikada, 1959an 
Gidget estreinatu zutenean. 

Trantsiziozko uda batean, surfa eta 
maitasuna (ordena horretan) ezagutzen 
dituen neskato baten nondik 
norakoak aurkezten ditu aipatu zinta 
pasteloideak. Hamarkadako goxoki 
arrosa, 50eko kontserbadorismoaren 
oinordekoa, baina 60ko hedonismo 
basatiari begira. Moondoggy eta 
hondartzako lagun-taldea hamarkada 
berri horrek ekarri zuen adibide 
adierazgarri bat baino ez dira. Francis 
Gidget bera baino, Moondoggy surflari 
outlanderra da zintako protagonista; 
audientziak gustuko zuen neskato 
pinpirina, baina maiteago zuen 
ilargi-txakurraren lastozko txapela. 
Ukabilkada argigarria.

Industriak aurrekontu murritzeko surf 
pelikulak ekoizteari ekingo zion orduan, 
masiboki… Horrela bada, hurrengo 
hamarkada hondartzako nerabe 
libertinoen lekuko bilakatu zen (1959-
1969): Bikini beach, Pajama Party, 
The Beach Girls and the Monster, Girl 
Happy, The Girls on the Beach, How 
to Stuff a Wild Bikini … 

Generoko zinten diseinu eta 
antolamendu narratiboa ezin zen 
sinpleagoa izan. Surfa dozena bat 
muntaketa arinetan agertzen zen soilik, 
pasadizozko gertaera espontaneo eta 
berezko gisa. Komedia bera gailentzen 
zen bizitza exotiko marjinal horren 
aurrean; surfa, berriz, parodiak 
irensten zuen. Gogora 
dezagun olatuetako 
kontu hori marjinala 
zela. Premierrak 
aurkezten zuten 
pelikula bera baino 
interesgarriagoak 
bilakatu ziren… 
Garagardoak, 
oihuak, txistuak, 
bihurrikeri 
kaletarrak, 
paperezko 
hegazkinak… 
Nerabeek 
estreinaldi 
kaotikoak 
eskatzen zituzten. 
Eskatu eta lortu. 
Surfa gutxienekoa 
zen… Hark iradokitzen zuen modus 
vivendi hedonistak harrapatzen zuen 
ikuslea.

Lower-budget hondartza party!!

J.D.: You did it again, boss. 

Eric Von Zipper: You stupid, fix it! 

Azpigenero amerikar honek AIP 
(American International Pictures) 
estudioak 1963-1968 urteen bitartean 
ekoitzitako filmetan du bere sustrai 
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eta izate. Aurrekontu baxuko hogeita 
hamar bat pelikula ekoitzi zituen AIP-k 
bost urtetan, eta guztien artean Beach 
Party izan zen lehendabizikoa. Muscle 
hit!!!

AIP-k produzitutako komedietan 
funtsezko zenbait ezaugarri 
errepikatzen ziren: Teenager lagun-
taldea edota unibertsitateko nerabeak, 
nagusien papera antzezten zuten 
pertsonaia makur edota komikoak... 
Storyline-a (istorioa) kokolokeria 
hutsa zen: Edozein motatako 
kontzientzia sozial saihesten zuten 
argumentuan; gazteen jakin-min 
eta kezkak mugatuak ziren erabat 
(surfa, dantza, auto lasterketak…) 
eta egoera erromantiko sinpleez eta 
jatorrizko abestiekin atondurik zeuden. 
Laburbilduz, audientziarekiko jarrera 
ironikoa erakusten zuten. Adarjotzaile 
profesionalak.

AIP-k ekoitzitako lehenbiziko beach 
party movie filmek (baita beste 

estudioek ekoitzitakoak ere) 
surfa eta hondartza-kultura 
zuten oinarri. Urte batzuk 
eta geri, generoak aldaketa 
nabarmenak jasan zituen. 
Hala, 70eko hamarkadako 
ekoizpenek aurreko 
paragrafoan aipatutako 
ezaugarriak mantentzen 
jarraitu zuten, baina, surfa 
erakustea ez zen jada 
ezinbestekoa. Olatuen 
sekuentziak desagertzen 
joan ziren, eta 
hainbatetan, hondartza 
bera ere ezereztu 

zen, muntaketa gelan. Hortaz, surfa 
filmaren tituluaren arte-parte izatera 
mugatu zen (Surf Nazis Must Die, 
1987). Halabeharrez, Terence Fisher-
en The brides of Dracula datorkit 
gogora… Ez dakit zer pentsatuko zuen 
Moondoggy-k honetaz, baina ziur naiz 
parafinatarrei bost axola zaiela!!!
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1959 – Gidget

1960 – Where the Boys Are

1961 – Blue Hawaii, Gidget Goes 
Hawaiian

1963 – Beach Party

1964 – Bikini Beach, For Those Who 
Think Young, The Horror of 
Party Beach, Muscle Beach 
Party, Pajama Party, Ride the 
Wild Surf, Surf Party

1965 – Beach Ball, Beach Blanket 
Bingo, The Beach Girls and 

the Monster, Girl Happy, The 
Girls on the Beach, How to 
Stuff a Wild Bikini, One Way 
Wahine, Ski Party, A Swingin’ 
Summer , Wild on the Beach, 
Winter A-Go-Go

1966 – Endless Summer, The Ghost 
in the Invisible Bikini, Out of 
Sight, Wild Wild Winter

1967 – Catalina Caper, Don’t Make 
Waves, It’s a Bikini World

1968 – The Sweet Ride
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Pop Pilulak 
fanzinearen dealer-ak.
BERMEO       
Luma Liburudenda

BILBO
Anti
Mongolia Gunea
Muga taberna

DONOSTIA
Garoa Kultur Lab

GASTEIZ
Zuloa Irudia

IRUN      
Gun Club estankoa

IRUÑEA     
Katakrak

SORALUZE    
Gaztelupeko

ZARAUTZ
Garoa Liburu-denda

ZIBURU
Maitenia

Etxean jasotzeko: 
poppilulak@gmail.com
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Paisley
Underground
Kaxmirrezko 

alkandora 
psikodelikoak

Julen Azpitarte
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Egungo planeta globalizatuan 
ezinezkoa litzateke lagun-talde batetik 
sei talde sortzea eta guztiek hedabide 
zein ikus-entzuleen arreta jasotzea. 
80ko urteetan, baina, AEBetako 
Mendebaldeko Kostaldeko sorkuntza 
puri-purian zen punkaren eztandaren 
ondorioz, eta leherketa horren metxatik 
tiraka, lagun-kuadrilla batek iraganean 
errotutako obra garaikideak sortu 
zituen, egun ere erabat indarrean 
baitaude. Horretaz gainera, grabazio 
horietako batzuk, Dream Syndicate-
ren The Days Of Wine and Roses edo 
Rain Parade-ren Emergency Third 
Rail Power Trip kasu, 80ko urteetako 
rockaren idiosinkrasia azaltzeko 

ezinbesteko lanak bihurtu dira. Hori 
guztia gutxi balitz, nire disko kutunen 
artean daude, eta hori arrazoi nahikoa 

izan beharko litzateke testu hau 
idazteko. 

The Three O’Clock taldeko Michael 
Quercioren arabera, “(Paisley 
Underground-eko kideak) musika 
egiten genuen disko bildumazaleak 
ginen, gehienbat”. Querciok berak 
sortu zuen, hain zuzen, esku 
artean dugun etiketa. Elkarrizketa 
batean, “Paisley” hitza aipatu 
zuen, kaxmirra, garai rock giroetan 
ikusten ziren amebaz betetako 
alkandora psikodelikoen eraginez, 
eta “Undergroud”, taldeak ikusezinak 
baitziren. Querciok aipatutako disko 
bildumazaletasuna funtsezkoa izan 
zen taldeon lanetan: punk-rockaren 
lehenengo eztandaren itzalean sortu 
izanagatik ere, haien kezka musikalak 
harago zihoazen, eta soinu-espektro 
zabal horren ondorioz, 60ko urteetako 
diskoen askotariko xarma punk-rock 
diskoen amorruarekin lotu zuten. 
Hala, Black Flag eta The Minutemen 
taldeekin flipatzen zuten, baina Beach 
Boys-en Pet Sounds ere maite zuten.

Bada, eszena mikroskopiko horretan 
sei talde eratu ziren: aurretik 
aipatutako, The Dream Syndicate, The 

Iragan apirilaren 20an, The Long Ryders bandak eta Green On Red-
eko taldekide ohi Dan Stuart-ek Basauriko MAZ jaialdian jo zuten 
-estatubatuarrekin batera, James Hunter soulman zuri handia aritu zen-. 
Hala The Long Ryders nola Green On Red Kaliforniako Los Angeles hirian 
eratu ziren, 80ko hamarkadako hasieran; biek ala biek, gainera, eszena 
edo mugimendu berean parte hartu zuten: Paisley Underground, 1981etik 
1983ra bitarte iraun zuen mugimendu efimero bezain oparoa. Eszena 
horretako taldeek, dozena erdi baino ez, punk-rock-aren jarrera 60ko 
hamarkadako pop melodia eta giro psikodelikoekin uztartzeko ausardia 
nerabea erakutsi zuten. 

“Paisley eszenaren onena gauza 
berriak eta ausartak ziren; esaterako, 

The Dream Syndicatek nola egiten 
zion aurre ikus-entzuleen egonarriari 

jam luze eta geldoak joz, azkenik, 
haien arreta eskuratzeko, energiaren 

bitartez”, James Moreland, The 
Leaving Trains.
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Three O’clock, Rain Parade, The 
Long Ryders, Green On Red eta 
gerora mundu osoan ezagun izango 
ziren The Bangles, Walk Like an 
Egyptian kantua tarteko. Haien arteko 
harremana oso estua zen, eta batak 
besteari diskoak pasatzeaz gainera, 
kontzertuetan eta estudioan elkarrekin 
aritzen ziren. Finean, tribu baten 
antzera bizi ziren, lagunen arteko 
eszena txiki bat osatu arte, baina 
mundu osora hedatuko zena. 1982ko 
uztailaren 4an Kaliforniako hego aldeko 
irla batera eginiko txango batekin 
lotzen du The Dream Syndicate-ko 
buru Steve Wynnek lagun-taldearen 
une gorena: “Eguzkia, surfa, 
barbakoak eta adiskidetasuna. Behin 
betiko unea izan zen. Zoriontsuak 
ginen elkarrekin geundelako, une hori 
partekatzen genuelako, sinpleki”. 
Kentucky-n jaiotako The Long 
Ryders-eko Sid Griffin-en hitzak 
ere oso esanguratsuak dira zentzu 

horretan: “Taldeok garagardoa edaten 
zuten elkarrekin, eta anplifikadoreak 
uzten zizkieten elkarri. (...) Harreman 
musikala baino soziala zen”.

Halere, diskoak grabatzen hasi 
zirenean, haien oihartzuna mundu 
osora zabaldu zen, batez ere Europara. 
Britainia Handian eta Espainian, eta 
neurri txikiagoan Euskal Herrian, 
esaterako, liluratuta zeuden taldeon 
grabazioekin. Gogoratu taldeon 
diskoekin batera, REM, Violent Femmes 
edo The Smithereens-en lanak ere iritsi 
zirela Europara, garaikideak baitziren. 
Espainiako prentsa espezializatuak, 
gainera, Nuevo Rock Americano 
etiketa asmatu zuen tsunami pop-
rockzale hori definitzeko. Ingalaterran, 
halaber, NME musika aldizkari ingelesak 
soinu-katedralekin alderatu zituen 
Rain Paraderen Emergency Third Rail 
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Power Trip diskoko abestiak; halere, 
badirudi Paisley-kideek ez zutela begi 
onez ikusten Kalifornia eta Ingalaterraren 
arteko erlazioa, behintzat talde ingelesei 
dagokienez. Konexio ezaren erakusle 
Green On Red-eko Sid Griffith-en hitzok 
dira, elkarrizketatzaileak Echo and 
The Bunnymen talde britainiarrarekin 
egindako analogiaren harira: “Ziurta 
diezazuket elkarrizketa honetan aipatu 
ditudan taldeek, The Long Ryders, 
Black Flag, The Bangles, The Blasters 
edo The Screamers, ez zutela Echo 
& The Bunnymen edo hasierako 
U2 entzuten. Inondik ere. Ez dut 
gogoratzen inor esaten zein onak ziren 
taldeok; bai gogoratzen dut, ordea, 
batzuek Echo and The Funnymen 
deitzen zietela”.

Paisley taldeen grabazioen itzala asko 
zabaldu zen arren, adiskidetasunaren 
inguruan ardaztutako eszena 
laster desegin zen, 1983. urtean, 
hain zuzen. Talde bakoitzak bere 
bide propioa egin zuen, hainbat 
diskoetxetan barreiatuz, haietako 
asko multinazionalak. Batzuk 
arrakasta-zerrendetako lehen 
postuetara iritsi ziren, tartean, The 
Bangles; beste batzuek, berriz, 
bestelako egitasmo interesgarriak 
abiatu zituzten, Mazzy Star (David 
Roback y Kendra Smith) kasu. Steve 
Wynn edo Dan Stuart-ek, bestalde, 
gaur arteko bakarkako bide luzea 
egin dute, bai eta Green On Reden 
aritutako Chris Cacavas edo Chuck 
Prophet-ek ere.
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Egun euritsuak

Rainy Days izenburuko disko 
kolektiboa da hiru urte inguru 
iraun zuen kaxmirrezko eta 
adiskidetasunezko garai iragankor 
baina emankor honen grabazio 
esanguratsuena. Eszenaren baitan 
nonahi ageri den Robackek biziki 
maite zituen 60 urteetako doinuak 
hartu eta hamaika Paysley-kiderekin 
sartu zen estudioan sixties kantu 
horien moldaketak grabatzeko: 
Buffalo Springfield, Big Star, 
Velvet, Dylan, The Byrds... Gazte 
talde grinatsu batek grabatutako 
bilduma bat baino ez da, baina 
bikaina, eta egoki islatzen duena 
gazte musikazale haien unibertso 
pertsonala, gerora unibertsal 
bihurtuko zena.

Robacken hitzetan, “80ko urteetako 
hasieran, Big Star edo Velvet 
Underground-en musikak itzel 
adierazten zuen gure aldartea. 
Iluna, bakartia eta ausartagoa 
zen. Los Angeles une depresibo 
batean murgilduta zegoen. Arma-
karrera erraldoi baten erdian 
geunden, ekonomia gelditua 
zegoen, eta, gauzarik txarrena, 
John Lennon hil berri zuten. 
Galdutako optimismoaren zati bat 
berreskuratzeko desioa zegoen, 
baina une hark ñabartua. Hortaz, 
Rainy Days diskoan parte hartu 
zuten musikariak punkaren espiritua 
gaurkotzen saiatu ziren, musika 
estilo irekiagoen bidez”.

Dream Syndicate
The Days Of Wine and Roses
TRuby Records
1982

Disko honek plazaratu bezain pronto 
gainditu zituen Paisley Underground-
aren muga lausoak, 80ko hamarkadak 
eman dituen disko garrantzitsuenetarikoa 
baita. Steve Wynn eta Karl Precoda-
ren gitarrek magma elektrikoak pizten 
dituzte, melodia garratzetan arrastatzen 
diren doinu monumentalak sortzeko: 
Tell Me When It’s Over, When You 
Smile, That’s What You Always Say… 
Television, Velvet, Dylan eta bestelako 
klasikoen eguneraketa zikina da, maisuki 
exekutatua. Nire disko kutunen artean 
dago, eta ziur zurean ere laster egongo 
dela, Belakoren diskoak alboan utzi eta 
tarte bat egingo bazenioke.

 

Ezinbesteko Paisley-ak
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Rain Parade
Emergency Third Rail Power Trip
Enigma Records
1983

Prentsa ingelesa erabat maitemindu zen 
grabazio honekin. Eta 80ko urteetako 
disko onenetarikoa esan ez ezik, 
historiako lan psikodeliko bikainetakoa 
ere bazela baieztatu zuen. Erabat ados 
nator, XX. mendeko obra lisergiko itzela 
baita, The Byrds-en ondarea bere egiten 
duena, hamar katedral zabaltzeko. 
Konponketa barrokoak, giro onirikoak, 
pop melodia itsaskorrak, hamabi sokako 
gitarrak, fuzz efektua, atzetik aurrera 
entzuten diren tarteak… Iragan mendean 
egina izanagatik ere, grabazio zeharo 
garaikidea da. Beti daukat eskura. Ziur 
naiz Donostiako Dabadabatik pasatzen 
diren garage-pshych banda guztien disko 
kutunetarikoa ere badela.

The Long Ryders
10-5-60
PVC Records
1983

The Long Ryders eta Green On Red 
country-rock eraginetatik edan zuten 
Paisley taldeak izan ziren. Batak eta 
besteak antzeko soinu-ibilbidea egin 
zuten, bigarrenaren estreinako lanak 
garage-rock kutsuko urgentziazko 
sei doinu biltzen zituen arren. 10-5-
60 grabazioa ere The Long Ryders-
en lehena da (aurretik taldekide 
batzuk The Unclaimed 60’s punk 
taldean jo zuten). Azaleko argazkitik 
taldearen izenera, The Byrds taldea 
gogorarazten du (adi izenean txertatu 
zuten “y” greko horri). Grabazioak 
punk amorruz jotako sei abesti 
gordetzen ditu, folk eta country 
zertzeladekin apainduak. Zaleen 
disko gustukoena da.
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Beat Belaunaldiko 
emakume ikusezinak

Goizalde Landabaso
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Beat belaunaldiko idazleen izen-
abizenez galdeketa egingo bagenu ( 
Beat belaunaldia zer ote den dakien 
jendea topatuko bagenu, jakina) 
emango lituzketen izenak baietz 
denak gizonezkoenak izan? Izan ere, 
emakumezkook bizi izan dugun (eta 
neurri batean bizi dugun) ikusezintasunak 
ondorioak ditu. Jack Kerouac, Allen 
Ginsberg, eta William S. Burroughs dira  
Beat belaunaldiko idazle nagusienak. 
Egia da badirela beste zerrenda batzuk 
eta beste izen-abizen batzuk: Herbert 
Huncke, Neal Cassady, Lawrence 
Ferlinghetti, Gary Snyder eta Gregory 
Corso. Bai, denak gizonezkoak. Harritu 
egiten zaitu? Egingo genukeen ustezko 
galdeketa horretan emakumerik izan ote 
zen galdetuko bagenu gehienek ezezkoa 
erantzungo lukete. Emakumeak!? Beat 
belaunaldian!? Idazten!? Izan ere, “Beat 
Attitude” liburuari esker jakin dut nik Beat 
belaunaldian emakumeak izan zirela. 
Eta ez gutxi. Gizonezkoak adina. Baina 
ikusezinak.

Ondoren Beat belaunaldiko kide izan 
ziren emakumezko batzuen poemak eta 
zertzeladak emango ditugu. Inork ez 
dezan esan, berriz ere, beat belaunaldiak 
emakumerik izan ez zuenik. 

ISHTARRI KANTUA
Ilargia txerri emea da
eta neure eztarrian 
kurrinkatzen du
bere erlantza biziak  
nire neuretik dirdiratzen 
du
eta ene sakonuneko 
basatzak  ñir-ñir egiten 
du
eta zilarrezko 
burbuiletan egiten du 
eztanda.

Zerri emea da
eta ni zerri-ar eta 
poeta.

Ezpain zuriak ni irentsi 
asmoz
zabaltzen dituenean
berriz egiten diot 
haginka
eta irriak astindu ohi du 
iretargia.

Desioaren sakon sakonean
elkarri astintzen diogu 
eta karranka egiten dugu
karranka egin eta 
dirdiratu.
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Denise Levertov (Ilford, Erresuma 
Batua, 1923 – Seattle, AEB, 1997) 
1960an Donald Allenek kaleratu 
zuen “The New American Poetry 
1945-1960” liburua, eta bertan 
Beat belaunaldiko emakume 
bakarra agertzen zen, Denise 
Leverton hain zuzen ere. Aktibista 
politikoa, Vietnamgo gerraren aurka 
agertzeagatik espetxean amaitu zuen. 
Hanoira egin zuen bidaia, arerioa 
aurrez aurre ezagutu nahi zuelako, 
eta bertako neskatila bat adoptatu 
zuen. 60ko hamarkadan sortzen ari 
ziren poeta berriei itzelezko babesa 
eman zien, besteak beste, Mary 
Norbert Körteri. Denise Levertonen 
poesiak izan zuen garapenik, eta 
denborarekin gero eta sozialago 
bilakatu zen, gero eta kritikoago 
gizarte estatubatuarrarekin eta kanpo 
politikarekin.

JAINKOA / MAITASUNA POEMA

Ez dago maitatzeko modurik 
baina /  ederra /

guztietan maite zaitut

maite zaitut / zure zakila 
nire eskuetan

txoria atzamar artean lez 
inarrosten zait

eskuotan puztu eta gogortzen 
zaren bitartean

neure hatzak desloratuz

zure indar zurrunean

ederra zara / ederra zara

ehun bider eder zara

maitasunez beteriko eskuekin 
laztantzen zaitut

 atzazal arrosa eri luze

ferekatzen zaitut

gurtzen zaitut

neure ermamiak... neure 
esku-azpiak

zure buztana goratzen eta 
pilpiratzen zait esku artean

errebelazio bat / aspaldi 
Afroditak ezagutu zuen 
bezala

garai batean jainkoak 
aratzagoak ziren

/atxapar arteko gauak 
gogoratzen ditut

 gure urak eztia baino 
gozoagoak

 tenplua eta jainko oro 
ginen/

biluzik nago zuri itsatsita

ahoa mugitzen dut      

astiro besarkatu nahi dizut.
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Leonore Kandelek (New York, 1932 
– San Francisco, 2009) Jack Kerouac 
ezagutu zuen San Frantziskon. Eta 
honek “Big Sur” eleberrian agertu zuen: 
“azkarra da, asko irakurri du, poesia 
idazten du, Zen ikaslea da, dena 
daki...”. Leonore Kandelek bi poema 
liburu kaleratu zituen: “The love book 
(1966)” eta “Love alchemy (1967)”. 
Lehenengo poema liburua lizuna zela 
esan eta liburudenda askotan konfiskatu 
zuten. Salmentak, baina, gora egin 
zuen, eta Leonorek irabazietako zati bat 
Erretiratutako Polizien Elkarteari eman 
zion. 1967an San Francisco hirian egin 
zen “Human Be-In” jaialdiko oholtza 
gainera irakurtzera igo zen emakume 
bakarra izan zen. Allen Ginsberg, 
Timothy Leary eta Michael McClure-kin 
egin zuen. 1970ean senarra zuen Billy 
Fritsch poetarekin moto istripu larria izan 
zuen eta poesiaren erakusleihotik 
aldendu zen. 2009an minbiziak jota hil 
zen, eta ordura arte jarraitu zuen poesia 
idazten.

HERIO, BANOA...

Herio, banoa

itxaron nazazu.

Badakit

 metro geltokian egongo 
zarela

 uretako-botez, ziraz, 
aterkinez

  zapiz beteta

eta esanahi ororentzat

 erantzun soilarekin.

Erakunde erostezina,

hatz-marken jai-hondatzaile 
ernea

Entzun ezazu bere 
baieztapena:

“Aza zuri artean irtenbidea 
dago”.

Elise Cowen (New York, 1933 – 
1962) Allen Ginsberg-en maitalea izan 
zen, eta harreman sexuala tarte labur 
batekoa izan bazen ere, bizitza osoan 
iraun zuen harremana. Peter Orlovsky 
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antzezle eta poetaren lagun egin zen 
Ginsberg, eta Sheila, orduko Elise 
Cowenen bikotekidearekin batera 
elkarrekin bizitzera joan ziren laurak. 
Ospitale psikiatriko askotan egon 
zen Elise Cowen. Aldarte gorabehera 
handikoa izan zen. Gurasoen 
etxeko leihotik jauzi egin eta bere 
buruaz beste egin zuen. Gurasoak 
Elisek idatzitako dena suntsitzen 
saiatu ziren, batez ere, droga eta 
emakumeekin izandako harremanetaz 
idatzitako oro. Hala ere, poema 
batzuk salbatu ziren, eta literatur 
aldizkari zenbaitetan kaleratu zituzten 
60 eta 70eko hamarkadetan. 2014an 
Ahsahta Press-ek liburu bakar batean 
kaleratu zituen hondamenditik salbatu 
ziren idatziak: “Elise Cowen: Poemas 
and Fragments”.

JAIO EZ DEN UME BATI 
SEASKA KANTA

Laztana

bide egiten duzunean

poeta bat

aurkituko duzu,

aukera paregabetik, 
urrun.

Ezin dizut agindu

goserik sekula pasatuko 
ez duzunik

edo triste egongo ez 
zarenik

zatikatutako

eta errautsetara 
murriztutako

mundu honetan

Erakuts diezazuket, 
baina,

laztana

izugarri maitatzera

zure bihotza apurtzeraino

beti betiko.

Diane di Primak (New York, 
1934) 40 liburu baino gehiago diu 
kaleratuak. Nabarmentzekoak: 
“This Kind of Bird Flies Blackwar 
(1958)”, “The Long Poema Loba 
(1978)”, edo “ Pieces of s Song: 
Select Poems (2001)”. Poemak 
idatzi zituen batik bat, baina narrazio 
laburrak ere bai: “Dinners and 
Nightmares (1960)”. Hautsak harrotu 
zituen bi autobiografia idatzi zituen, 
batez ere lehenengoak. 1968an 
“Memoirs of a Beatnik” idatzi zuen, 
eta bertan izandako esperientzia 
sexualak kontatzen ditu; tartean, 
Jack Kerouac eta Allen Ginsberg-
ekin, beste batzuen artean, izandako 
orgia. Bigarrena, berriz, 2001ekoa 
da: “Recollections of My Life as a 
Woman: The New York Years”. 1961 
eta 1969 urte bitarteetan Amiri Baraka 
idazlearekin “The floating bear” 
literatura aldizkaria sortu eta zuzendu 
zuen. Osterantzeko erakunde eta 
elkarteetako sorreretan ere parte 
hartu zuen. Emakume lez, aktibista 
izugarria izan da eta da. 2009an San 
Francisco hiriak “Poeta Laureate of 
San Francisco” izendapena eman 
zion. Ez da, ordea, jaso duen sari eta 
goraipamen bakarra, asko izan baitira 
Diane di Primak jasotakoak.
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GERORAKO ABESTIA

Hogeita hamalautik 
bizirik nago

eta abesti guztiak 
kantatu ditut

gerra aurretik ere bai.

Beharbada musika honen 
presioak

ene arima desitxuratu 
dezake

bihurriturik eta 
zimurrez beteta

nano eta zahar izango 
den arte

Sorgin zaharra 
zingiretan

abestu eta abestu egiten 
duena.

Sorgin zaharra 
zingiretan

abestu eta abestu egiten 
duena.

Eta kantatu

eta kantatu

eta kantatu

eta kantatu

eta kantatu

Hettie Jones-ek (New York, 
1934) berandu kaleratu zuen 
bere lehenengo poema liburua, 
1997an “Drive”. Lehenago, 
1990an, plazaratua zuen “How 

I Became Hettie Jones”. Liburu 
honekin itzelezko arrakasta izan 
zuen. Liburuan Beat belaunaldiko 
gizonezko zenbaitekin izandako 
adiskidetasunaz idatzi zuen, senarra 
zuen Leroi Jones idazlearekin 
izandako esperientziak, eta batez ere, 
gurari artistikoak eta emazte izateko 
garai hartako emakumeek zituzten 
arazoak azaltzen zituen.  1957 eta 
1963 artean senarrarekin “Yugen” 
literatur aldizkaria sortu zuen. Bertan 
kaleratu zituzten Kerouac, Burrough 
edota Ginsberg-en lanak. Idazten eta 
literatura irakasten jarraitzen du.

ZAIN BERRIRO...

Zain berriro

zertarako

Nik ez ditut itsasoko 
altxorrak batzen

Nik ehunak behatzen 
ditut, bere ehundegian 
jesarritako emakumea

Zelan zuen izena? 
Jainkosaz ari naiz

-ez hilkor hura

Harpa-hariak bailira

piruak erauzten zituena

Joanne Kyger-ek (California, 1934) 
Californiako Unibertsitatean filosofia 
eta literatura ikasi zuen, eta ostean, 
1957an San Franciscora bizitzera 
joan zen. Gary Snyder ezagutu zuen. 
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1960an berarekin ezkondu zen, eta 
Japoniara joan ziren. Bost urtez han 
bizi ziren, eta Joanne Kygerrek idatzi 
eta Zen ikasi zuen. Allen Ginsberg eta 
Peter Orlovskyrekin Indian barrena 
bidaia egin ondoren, bereizi egin 
ziren Joanne eta senarra. “Japan and 
Indian Journals 1960-1964” idatzi 
zuen bertan bizi izandakoak kontatuz. 
20 bat liburu kaleratu ditu,gehienak 
poesiazkoak.

POSTALA 1995

JOHN HOFFMAN  hila 
MEXIKOn

RON RICE hila MEXIKOn

ANNE McKEEVER desagertua 
MEXIKOn

ALEX emazte eta semea 
hilak MEXIKOn

eta zer gertatu zen 
SHEILArekin?

BOB KAUFMANek Mexikon hil 

nahi zuen

eta JACK KEROUACek

eta zer gertatu zen NEAL 
CASSADYrekin?

SUTTER MARTINek igeri 
egin zuen PLAYA ANGELen

aingeruekin egin zuen 
ituna

denak zoro eta zoro 
berjaiotzeagatik

Ni hiltzen naiz MEXIKOra 
noanero

eta jaio egiten naiz 
berriro

JOHN HOFFMAN zure poesia 
PHILIP   
LAMANTIArekin bizi da

RON RICE zure pelikulek 
gaueko lorak lapurtzen 
dituzte

ANNE McKEEVER zure 
poemak, zure ahotsa, zure

torero haurra

non daude?

ALEXek bere izena ahaztu 
zuen ERNST ALEXANDER 
eta

bere magolanak TXIKAGOn

eta SHEILAk bere blues 
ahotsarekin

A.GINSBOIGekin tarte 
batez ezkondua

beragatik papelina bat 
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hartu izana esan zuen

hila hotel dohakabean 
MEXIKOrekin ametsean

BOB KAUFMAN dena egiteko 
gai da

batez ere FRANTZIAn

eta JACK KEROUAC 
denagatik dago

bere alaba JAN KEROUACek 
bere bekokia heredatu 
zuen

eta zeri egin zion aurre

eta zeri ez

eta zer gertatu zen NEIL 
CASSADYrekin gaueko 
trenean

bere lanpara kulunkartzen 
zuela

SUTTER MARIN eta bere 
kontuak SAN FRANTZISKOn

beat-a baino lehen eta 
gero ere bai

gau hau

distira

gela batean

Hemen paratzen 
gaituenaren antzekoa

Distira aldaketen 
antzekoa

erritmo aldaketen 
antzekoa

Gau hau

dirdira

gela batean

Ruth Weiss (Alemania, 1928) judutar 
familia batean jaio zen. Bigarren 
Mundu Gerran nazienganik ihes egin 
zuten Austriara eta gero AEBtara. 
Harrezkero eta bere ama hizkuntzatik 
aldegiteko letra larriak erabiltzeari 
utzi zion. Bidaiari amorratua izan 
da. Poesiaren ahozkotasunaren 
indarrean sinesten du. Bere poesiak 
jazz musikarekin izugarrizko lotura 
dauka. Gaur egun, oraindik ere, 
jazz musikarekin atondutako poesia 
emanaldiak ematen jarraitzen du.
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MAITASUNA SAKELETAN....

Maitasuna sakeletan

etxera bidean nago / 
tren bat

Honen ostean Zelan

inork ez dakit

baina helduko naiz.

Zure begia, nork esango 
luke,

maitea, patrikak beterik

etxean zaude dagoeneko?

Argiturik, maitasuna 
pizten da

trena kulunkatzen da

raga infinitu batek bere 
doinua kantatzen du.  
 
  Paris bidean,1/ ‘65

Janine Pommy Vega (Jersey City, 
1942 – Willow (AEB), 2010). City 
Lights argitaletxeak beat belaunaldiko 
hamaika idazleren lanak kaleratu 
zituen, eta lehenengo emakumea, 
Janine Pommy Vega izan zen. 
Hamasei urterekin Kerouac-en “On 
the road” irakurri zuen, eta New 
Yorkera joan zen beat belaunaldiko 
idazleak ezagutzeko asmoz. Eta lortu 
zuen. Fernando Vega margolariarekin 
ezkondu zen, eta 1965ean Europan 
barrena bidaia egin zuen. Bidaiatik 
bueltan hasi zen idazten, eta kaleratu 
zuen lehenengo poema liburua 
senarrari egindako poemak izan ziren. 
Bidaiari amorratua izaki, bidaietan 
denbora luzea eman zuen idazleak, 
eta AEBtako espetxeetan irakasle 
lanak ere egin zituen.
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BATZARRA

Batzarra

beso   
irekiak

keinu bakoitzeko  
besarkada bakoitzeko

negu elektrikoaren semeen

basa loreak begietan

   GARA 

purpura-koloreko eta 
garbi abesten dugu

bizkor eta laranja dantza 
egiten dugu

(supermerkatuetako 
eskuetatik ihes egiten 
dugu

kromo bailaretan zehar

kordoi abestietan

mamu askotako leku 
honetara)

gure seinaleak ezagutzen 
dituztenen

bekoki markatuetan

kaleidoskopioak eragiten 
duen basa poztasuna

aldarrikatzen dugu

     
MAITASUNAREN

     
  ETORRERA

banderetan haizea 
iragartzen dugu

eta bero eta benetako 
dirau

gure argi zutabeak

toki sakratu gainea

Mary Norbert Körte (California, 1934) 
erlijiosoa zen familia batean jaio zen eta 
hamazortzi urterekin komentu batean 
sartu zen. Martin Luther Kingen hitzaldi 
bat entzun ostean, eta 1965eko 
“Berkeley Poetry Conference” bileraren 
ondoren aldaketa eman zen bere 
baitan. Allen Ginsberg, Gary Snyder 
eta Jack Spicer entzun zituen bilera 
hartan. Apurka-apurka aktibistak ziren 
poetak laguntzen hasi zen. Leonore 
Kandel eta Diane di Prima batik bat, 
eta gerora Denise Levertov-en laguna 
egin zen. Azken honek bultzatuta 
idazten hasi eta aktibismoan buru 
belarri sartu zen. Californiako baso arte 
batean bizi da, eta oraindik ere idazten 
jarraitzen du.

BERTHE MORISOT

Bizitzaren azken 
hondarretan berak aitortu 
zuen

hil osteko osperako 
guraria gehiegizko 
anbizioa zela.

“Nirea” gehitu zuen

“Gauzak pintatzera 
mugatzen da,
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txikiena ere,

zerbait gertatzen ari den 
bitartean”.

Kritiko batek Salon des 
impressionnistes -en 
izandako

erakusketaz idatzi zuen 
Morisot-ena zehaztuz

“Bospasei zoro dira,

euretako bat emakumea”.

Anne Waldman (New Jersey, 1945) 
bigarren beat belaunaldia bezela 
izendatu zuenaren kide izan zen. 
1965ean Berkeley-n izan zen poesia 

emanaldira joan zen, 
entzule gisara. Eta hortxe 
bideratu zen bere poesia. 
1968an “Angel hair” 
literatur aldizkaria sortu 
zuen, eta 1978ra arte “St. 
Mark’s Poetry Project” 
kultur zentroko zuzendaria 
izan zen. Kultur zentro 
garrantzitsua izan zen, 
izan ere, AEBtako poeta 
garrantzitsuenak bertatik 
pasatu baitziren. 40 liburu 
baino gehiago kaleratu 
ditu. 1974an AEBtako 
Colorado estatuan 
Jack Kerouac eta Diane 
di Primarekin eskola 

berezia sortu zuen: Jack Kerouac 
Disembodied School of Poetics. 
Aktibista eta iraultzailea, bere horretan 
jarraitzen du egun ere bai.
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Argazkia:
Alberto Casina
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Dan Fante, 
sinets nazazu.

Antton Iturbe
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Azaroaren 23an, 71 urte zituela, 
zendu da Dan Fante, “Poeta della 
vita al limite”, italiar aldizkari batek 
ezin hobeto deskribatzen zuen 
bezala. Amaitu da ibilaldia. Amaitu 
da bizitza eta amaitu da literatura. 
Autobiografiaren kontzeptua mutur 
mingarri eta gordinenetara bultzatu 
duen artista honen kasuan inoiz 
baino zentzu handiagoz, gainera. 
John Fante –Dan Fanteren aita-, 
Charles Bukowski, Harry Crews, 
Ed Bunker, Larry Brown... Amerikar 
“errealismo zikina” biziki maite 
dut, baina Dan Fantek utzitako 
aztarna da guztietan sakonena 
eta min eta plazer handiena eragin 
didana. Omenaldia, negarra, 
erreibindikazioa... nahi bezala 
izendatu, Pop Pilulak lekurik 
egokiena iruditzen zait idazle handi 
honi lerro batzuk dedikatzeko, 
eta bide batez, gure artean bere 
obra plazaratu duen Sajalin 
argitaletxeko Dani Oscarekin nire 
mirespena partekatu eta jakin-
mina asetzeko ere.

Micah P Hinson-i egindako elkarrizketa 
batean entzun nuen Fante izena lehen 
aldiz. Donostiako Igeldo parkean izan 
zen, iraileko gau eder batean, banku 
baten eserita eta itsasoari begira. 
GinMusica promotoreak antolatutako 
jaialdi txiki baten izar nagusia zen 
Micah. Gerora jaialdi txiki hura hazten 
joan da, eta gaurko Kutxa Kultur 
Festibala bihurtu. Baina garai hartan, 
2011n zehazki, ia lagunarteko ekitaldi 
bat baino ez zen.

Gauza da, elkarrizketa hartan eta batik 
bat ondoren eman zuen kontzertu 
negargarrian (Pixies-en Trompe Le 
Monde osoa bertsionatuz), ustez 
gustukoa nuen artista baten inguruko 
mito guztia lurrera erori zitzaidala. 
Micah, bere buruari glamour ukitu bat 
eman nahian, erabat petralduta azaldu 
zitzaidan. Nire galderei jaramonik 
egin gabe eta bururatzen zitzaizkion 
mozolokeria guztiak bata bestearen 
atzetik bota zizkidan, Jack Kerouac-en 
prosa hipnotikoaren mediuma bailitzan. 
Hura ergela! 

“Hilabeteak neramatzan ezer idatzi gabe, ezta ipuin bat ere, ezer ez. Eta 
nire lanari gorroto nion. Baina bost axola niri, bero kiskalgarri haren azpian 
ezerk ez zuen garrantzirik. Ordubete behar izan nuen maindireak nire 
larrutik desitsatsi, alkandora jantzi eta lantokirantz abiatzeko. Ostegunetik 
saihesten ari nintzen guzti hura.
Behin kale itogarrian, nire Chrsyler zaharraren haizetakoaren azpitik 
isun bat kendu, mila zatitan txikitu eta airean bota nuen. Los Angeles-en 
berriz egoteari gorroto nion. Hilabetetan ezer edan gabe egoteari gorroto 
nion. Burusoil geratzeari gorroto diot. Filtrodun zigarretei, rap-ari eta Tom 
Cruise tentelaren hortz zuriei gorroto nien. Eta Trafikoko Zuzendaritza 
Nagusi putari ere”.
Dan Fante, Mooch-en lehen lerroetan.
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Baina, Igeldoko zeru oskarbi zoragarri 
hartako izartxo baten moduan, 
Micah-ren hitz jario nazkagarri hark 
harribitxi bat utzi zidan: John Fanteren 
aipamena. Micah P Hinsonek idazle 
harengan erakusten zuen mirespenak 
kutsatu egin ninduen, eta zorionez 
ez nuen bere abizena inoiz ahaztu. 
Musika estimagarria egiten jarraitu 
duela ez dut zalantzarik jartzen, baina 
gau hartatik ez dut Micah-ren diskorik 
erosi edo entzun. Horren mingarria 
izan zen nire desengainua. Baina 
ordainean, Fante idazle sagaren 
aurkikuntza betirako eskertuko diot 
Hinson jaunari.

Biharamunean, RockdeLux 
aldizkarian Micah P Hinson-i 
egindako elkarrizketa bilatzen ari 
nintzela, martxoko alean, Dan Fanteri 
egindakoarekin egin nuen topo. Dan, 
Johnen semea zela, bizirik zirauela 
eta Sajalin argitaletxeak bere bi liburu 
plazaratu berri zituela jakin ahal 
izan nuen bertan. Intelektuala baino 
itxura xelebre samarra ematen zioten 
betaurreko borobil txiki haien atzetik 
begiratzen zidan gizaseme burusoil, 
mardul, mehatxugarri hark idazten 
zituen alkoholez blaitutako kontakizun 
autobiografiko nazkagarri/zirraragarri 
haiek irakurtzea zuzenduta 
nengoenaren seinale garbitzat 
hartu nuen. Chump Change eta 
Mooch bata bestearen atzetik 
bere prosa frenetikoaren erritmo 
bizian irakurri nituen. Tximista 
baten argitasunaz itsututa eta 
elektrizitate deskargaz kiskalduta, 
beste edozer gauza irakurtzeko 
edota beste ezertan pentsatzeko 
ahalgabetuta sentitu nintzen 

denboraldi batez. Seinalea egiazkoa 
zen, beraz. 

Eta zuk Dani, Sajalin Editores 
argitaletxeko editorea, nola 
ezagutu zenuen Dan Fanteren lana 
eta nola kontaktatu zenuen bera 
lan hori argitaratzeko?

Dan Fanteren liburuak Francesco 
Spinoglio idazlearen bitartez ezagutu 
nituen. 2009ko bukaera aldera, al 
margen bildumaren lehen eleberriak 
plazaratzen hasi ginenean (Edward 
Bunker-en No Hay Bestia Tan Fiera 
eta Hubert Selby Jr-en Réquiem 
por un sueño). Francescok Chump 
Change, Dan Fanteren lehen eleberria, 
gomendatu zidan mezu batean, 
eta hala egin nuen. Liburu hura 
irakurtzea sabelean ukabilkada bat 
jasotzea bezalakoa izan zen niretzako, 
eta horixe da al margen bilduman 
argitaratzen ditudan liburuetan bilatzen 
dudan sentsazioa. Liburu gordina eta 
zuzena da, egileak bere miseria guztiak 
azalarazten ditu, eta  umorerik ez zaio 
falta, gainera. Liburua argitaratu ahal 
izateko ez nintzen berarekin zuzenean 
kontaktuan jarri, Harper Collins 
argitaletxearen 
bitartez baizik 
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(Chump Change eta beste eleberri 
batzuk berrargitaratu zituen 2009an). 
Dan Chump Change-ren itzulpena 
aurkeztera etorri zenean ezagutu nuen 
pertsonalki. Agian, bere gaztaroan 
pertsona jasanezina izango zen, baina 
nik ezagutu nuen Dan Fante oso 
pertsona maitagarria izan zen, bere 
liburuak gaztelaniaz argitaratu izana eta 
hemengo prentsaren aldetik  jaso zuen 
harrera goxoa biziki eskertu zituena.

Amerikar ametsaren ifrentzu zikinetik 
abiatuta, beraien etsipena eta amorrua 
alkoholak eta beste hainbat drogek 
eragindako autosuntsipenean isilarazi 
dutenak milaka dira. Era batera edo 
bestera bizipen hori bere kontakizunen 
oinarri edo inspirazio egin dutenak ere 
ez dira gutxi. Charles Bukowski edo 
Hubert Selby Jr eta noski, John Fante. 
Bere itzala oso luzea dela argi dago, 
eta agian, haren ingurutik aldegitea 
ia ezinezkoa da bere semearen lana 
ulertu hau ahal izateko. Baina nire 
kasu partikularrean, lehenengo Dan 
ezagutu nuen eta horren ondoren 
irakurri nituen John-en liburuak. Beraz, 
irakasle/ikasle eskema ez dago garbi 
nire buruan. Horri esker, Danen obra 
bere aitarenarengandik aske dirauen 
izaki baten moduan hausnartu ahal izan 
dut. Noski, bere aitaren eragina garbi 
sumatu dut gero, baina bere kabuz zutik 
mantentzeko gai dela baieztatu ahal izan 
dut ere. Are gehiago, bere gordintasun 
amorala eta bere bizkortasun narratibo 
miragarria bere aitarena edo antzeko 
estiloko beste edozein egilearena bezain 
ona edo agian hobea dela erabaki dut. 
Zer uste duzu zuk?

Dani: “John Fanteren zale amorratua 
naiz, beraz nire kasuan, Danen lana 

bere aitarena irakurri ondoren ezagutu 
nuen. Alderaketak ezinbestekoak 
dira kasu honetan, eta zalantzarik 
gabe, John Fanteren semea izatea 
arazo latza bilakatu zitzaion Dani, 
bereziki Chump Change AEBetan 
argitaratzeko garaian.Tira, 40 
argitaletxe ezberdinek ezetz esan 
zioten! Frantziara jo behar izan zuen 
azkenik, eta han lortutako arrakastaren 
ondorioz, AEBetako argitaletxe batek 
ateak ireki zizkion, harritzekoa bada 
ere. Nik ere nire zalantzak banituela 
onartu behar dut, baina Chum 
Change-ren lehen orrialdeak irakurri 
bezain pronto desagertu egin  ziren. 
Bai Johnek bai Danek beren bizitzez 
idazten zuten, baina garai ezberdinak 
bizi izan zituzten, eta bakoitzaren 
baldintzak eta testuingurua erabat 
ezberdina dira”.

Danen istorioak likitsak dira, eta ez 
oso onbidezkoak, gainera, baina 
izugarri erakargarriak ere badira. Zaila 
da horren erakargarri zerk egiten 
dituen azaltzea, apika bere apaltasun 
miresgarri horren atzetik exhibizionismo 
edo moralismo izpirik ez dagoen. 
Danek bere eleberrietan jazotzen 
den guztia zure haragi eta azalean 
sentiarazten dizu, identifikazioa horren 
sakona da ezen mingarria suerta 
daitekeen. Sarritan esaten dira antzeko 
gauzak hainbat egileren inguruan, 
baina oso gutxik sentiarazi didate 
Danek sentiarazi didana.

Dani: “Errealismo zikinik ez dut idazten, 
Bihotz eta erraien barnetik idazten 
dut”. Dan Fanteren esaldi horrek 
ederki islatzen du zer den  horrenbeste 
erakartzen gaituena eta zergatik 
sentitzen garen horren identifikatuta 
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bere pertsonaiekin, gure bizitzaren 
gorabeherekin inongo zerikusirik 
ez izan arren. Bere istorioak ez dira 
likitsak,berak hala erabaki duelako, edo 
bere irakurleak artegatu nahi dituelako, 
kontatzen duena bere haragian sufritu 
zuelako baizik. Protagonistarekiko 
identifikazio hori egileak bere barneko 
txoko ezkutuenak lotsarik gabe 
erakusten dituenean bakarrik gertatzen 
da. Eta Dan Fantek ederki egin zuela 
esan beharrik ez dago”.

Bere kontakizunen izaera autobiografiko 
garbia artifizio exhibizionistarik ezean 
mamitzen da, nire ustez. Azken batean, 
egile guztiak bere buruaz dihardute era 
batera edo bestera, eta autobiografia 
maila handia dago zenbait obratan, 

baina Danek egiten duenak muga 
guztiak gainditzen ditu. John Fante 
eta Charles Bukowski eredu dituela 
pentsatzea ezinbestekoa den arren, 
Dan Fanteren ausardiak haien gainetik 
bultzatzen du. Kamikaze moduan 
idazten du. Moralismo izpirik gabe, bere 
prosak gardentasunez erakusten ditu 
bere zauri eta narraskeri guztiak.

Hori guztiagatik, Fante. Un legado 
de escritura, alcohol y supervivencia 
XX. mendeko eleberri handienetako 
bat dela uste dut. Autobiografia latza, 
basatia eta purua baita eta irudika 
dezakezun idazle autobiografiko 
handienak egina gainera.

Dani: “Neuk ere hala uste dut, Fante, 
Un legado... bere obrarik onena 
da Bere bizitza guztia hor dago: lan 
nazkagarriak, alkoholismoa, bere aita 
eta familiarekiko erlazio nahasia, diru 
erraza, erotasuna, emakumeak... Eta 
Dan Fanteren eleberri baten moduan 
irakur daiteke, hots, oso egile gutxik 
duten bizitasun narratiboaz”. 

Danen baitan erredentzio istorio bat 
dago, literaturak alkoholismotik libratu 
zuenekoa, alegia. Jendearen oso 
gustukoak izaten dira era horretako 
kontuak, eta beragatik asko pozten 
banaiz ere, ziurtasun osoz ez dakit zein 
punturaino muntaia ala egiazkoa den, 
eta zein punturaino Danek berak era 
horretan ikusten zuen ala ez. 

Dani, zure iritzia jakin nahi nuke gai 
horren inguruan. Mintzo al zineten 
inoiz horretaz?

“Idazten hastean, nire eromena eta 
haserrea atzean uzten nituela sentitzen 
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nuen. Idazteak bakea eman zidan”, 
esan zuen elkarrizketa batean. Nire 
ustez, idazteak barne deabruak 
uxatzen lagundu zion, eta bere 
eleberriak argitaratuta ikusteak zentzua 
eman zion bere bizitzari. Edozein 
erara, “Fante…”-n garbi irakur daiteke 
berarentzat jainkoarekin bakea egiteak 
berebiziko garrantzia izan zuela: 
“Jainko  baten benetako presentziaz 
jabetzeak aldatu du nire bizitza”. Antza, 
ahalguztidunarekin akordio batera iritsi 
zen: “Nire idazle karreraren hasieran, 
ituna egin nuen Jainkoarekin: Nik 
teklak sakatuko ditut, eta zuk, berriz, 
fakturak ordaintzen irakatsiko didazu”.

Hara, hor da Dan bere zintzotasun 
puruenaz. Gehiago ala gutxiago 
gustatu dakizuke, baina hori da bere 
egia, eta hori da beti erakusten duena.

Dani, azken galdera bat, bere 
eleberri gehiago argitaratzeko 
asmorik baduzue? 

Baliteke Spitting Off Tall Buildings 
argitaratzea, Bruno Dantek 
protagonizatutako tetralogiaren 
hirugarren emanaldia.

“Isiltasuna, arren. Neu naiz idazlea. 
Idazten dudana ona bada, jendeak 
irakurriko du. Horretarako asmatu 
dute literatura. Egile batek bere 
bihotza eta erraiak jartzen ditu 
orrialde bakoitzean. Jakin dezazun, 
eleberri batek mundua alda dezake. 
Garbi izan ezazu idazteko makina 
baten aurrean jartzeko erabakia hartu 
aurretik. Sinesten ez duzun ezertan, 
ez ezazu denborarik gal”. Dan Fante, 
Fante. Un legado de escritura, 
alcohol y supervicencia.
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Elsa von 
Freytag-Loringhoven
Dada Baronesa
Michiko Kamba
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Aurten, Dadaismoak mendeurrena betetzen duela-eta, makina bat 
artikulu irakurri ditugu hamaika egunkari eta argitalpenetan. Ohikoa 
denez, testu horietan guztietan, gizonezkoak ageri dira abangoardiako 
korrontearen protagonista nagusi: Tristan Tzara, Hugo Ball, Richard 
Huelsenbeck… Halere, Dadaren sekzio estatubatuarrean, zeina 
New York hirian eratu eta hedatu zen, emakumezko dada-kide 
azpimarragarri bat izan zen, eta ohikoa denez, idazkiotan jaso ez 
arren , kontzienteki edo inkontzienteki, bere itzala nabarmena izan zen 
dadaista estatubatuarrengan. Areago, Elsa von Freytag-Loringhoven 
(1874-1927) emakume artista alemaniarra artearen eta bizitzaren arteko 
lerroa txikitu zuen Dada artista bakarra izan zen.

Emakume misteriotsu horren 
harira, honela idatzi nuen Pop 
Pililak fantzinearen bigarren alean 
argitaratutako Abangoardien errebolta 
gehigarrian: “Duchampek eta Man 
Rayk New Yorken bizi zen Elsa von 
Freytag-Loringhoven emakumezko 
artista germaniarra miretsi zuten, biziki. 
Erreportajean jasoko den emakume 
bakanetakoa izanda, merezi du bere 
bizitza eta obrari erreparatzea; izan 
ere, artearen eta bizitzaren arteko 
muga apurtu zuen Dada artista bakarra 
zela uste zuten Duchampek eta Man 
Rayk. Dada Baronesa-ren harira, 
honakoa idatzi zuen Jane Heap kritiko 
literarioak 1922an, The Little Review 
literatura-aldizkarian: `Lehenengo Dada 
Amerikarra da, bera da Dada jantzi, 
Dada maitatu, eta Dada bizi duen 
bakarra mundu osoan’. Bere bizitza 
bere obra bilakatu zuen; hala, oraindik 
agertzear zegoen arte birziklatuaren 
bidetik, zakarrontzietan aurkitu zituen 
objektuak zintzilikatu zituen bere 
soinekoetan eta gorputz-ataletan, eta 
hiriko kaleetan barrena ibiltzen zen, 
artelan bizi bat izango balitz bezala, 

bere bizitza performance amaigabea 
izango balitz bezala. 

Duschampek nabarmen edan omen 
zuen Dada Baronesaren-ren objektuen 
berrerabileratik”.

Halere, aristokrata alemaniarraz 
gainera, beste emakume dadaista 
batzuk ere izan ziren: Hannah Höch, 
Berlinen; Juliette Roche eta Suzanne 
Duchamp frantziarrak; Sophie Taeuber 
eta Emmy Hennings, Zurichen; Mina 
Loy erbesteratutako poeta eta artista 
britainiarra; Greenwich Village-ko 
erregina Clara Tice; Beatrice Wood 
kaliforniarra, Mama DaDa edo 
Margaret Anderson eta Jane Heap 
bikote homosexuala, zeinak aipatutako 
The Little Review argitalpena abiatu 
baitzuen.

“Bizitza nire pasioekin bizi dut –nirekin-, 
gizonak gizon ez direnetik, baizik eta 

prostitutak (...). Nik oraindik nire botere 
guztia mantentzen dut –amazona 

bat naiz-, nire joerak, dudarik gabe, 
prostituziora baino, desesperaziora eta 

`krimenera´eramango nau”, Elsa von 
Freytag-Loringhoven.
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Bigarren senar Felix Paul Greve 
baroi faltsu, poeta, itzultzaile eta 
dandy-aren eskutik iritsi zen Elsa 
Plötz AEBetara. Zorrez josita, 
hartzekodunei suizidatu egin zela 
sinestarazi zien Felixek, Atlantikoa 
zeharkatzeko asmoz. AEBetan hiritar 
eredugarri bihurtu ostean, urtebetez 
Elsaren zain izan zen Ohio-n, billetea 
erosteko adina diru lortu zuen arte, 
alargun faltsuaren malko faltsuak 
tarteko. Behin Ohion instalatuta, 
1910ean, Elsak Europan garatutako 
nerabe kutsuko poesia erabat Dada 
bihurtu zuen, olerkiak onomatopeia 
zaratatsuekin betez. Ordurako, Elsak 
artearekiko kezka nabarmena erakutsi 
zuen: Alemaniako Dachau hirian 
artea ikasi zuen, bai eta Alemaniako 
Dadaismotik edan ere, Berlin eta 
Munich hirietan, eta lehenengo 
senarrarekin, August Endell arkitekto 
modernista, pintatzen hasi zen.

Hala, bere poema erritmiko, soinudun 
eta bisualek beti gordeko dute zentzu 
likits bat. Oso gustuko zuen sexua, 
bai eta sexua elementu probokatzaile 
gisa erabiltzea ere, gordin eta 
garden, mentalitate burgesa kolokan 
jartzeko xedearekin. Hala, baronesak 
biktoriar garai osteko genero 
kodeak txikitu zituen, besteak beste, 
kondoiak, larru jotzea edo baselina 
gisarako elementuak txertatuz bere 
olerkigintzan. “Larru jotzea debekatuta 
dago, hildakoen artean bezalaxe”, 
Baselina poema. Sexu gordinaren 
aldeko joera hori, gainera, nabarmendu 
egingo zen urteak igaro ahala. Elsak 
gai erabat feminista eta modernoak 
jorratu zituen bere literaturan: sexu-

askatasuna eta gune publikoen 
erabilera, besteak beste. Aldarrikapen 
horiek, gainera, akzioaren bidez 
gauzatuko zituen etorkizunean.

1913an, New York hirira iritsi eta 
Leopold von Freytag-Loringhoven 
Baroiarekin ezkondu zen, hirugarrenez, 
39 urte zituela, eta bertako giro 
dadaistan zeharo murgildu zen, behin 
Baronesa bihurtuta.

Elsaren ikuspegitik, gizonak 
harrapakinak baino ez ziren, bere 
sexu nahia asetzeko baliatzen 
baitzituen. Bere eraldatze prozesu 
geldiezinerako bitarteko baliagarri 
eta abandonagarriak ere baziren. 
Gaztetan, gainera, tratu txarrak jaso 
zituen aitarengandik, eta horren 
ondorioz, behin ama hilda (pianista 
zen), ihes egin zuen etxetik, 19 urte 
zituela, Berlingo eta Municheko 
kabaretetan sartzeko: Estatua 
grekoarena egin zuen, pintoreentzat 
posatu eta prostituzioan aritu, 
askatasun osoz. “Ezin naiz emazte 
ona izan, inoiz ez bainaiz kapaz izan 
gizonen aurrean errenditzeko; haiei 
oldartzen baino ez dakit”, esan zuen. 
Izan ere, Elsak ondo baino hobeto 
ezagutzen zituen gizonak: “Emakume 
batek itxurati eta harroputzetatik 
gordetzen jakin behar du, bere 
duintasun propioa defenditzeko”.

Etengabeko performancea

Marcel Duschampek esaldi bat baino 
ez zion eskaini Elsari, baina artista 
alemaniarrak New Yorkeko talde 
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dadaistarengan eragindako lurrikara 
islatzen du, bere osotasunean: 
“Baronesa ez da futurista: etorkizuna 
da”.

Elsa Greenwich Village auzoko gaueko 
giroan murgildu zen, eta garaiko 
konbentzio sozialak eta abangoardia 
bera kolokan jarri ditu bere gorputzaren 
eta sexualitatearen bitartez, mihise eta 
arma iraultzaile bihurtu baitzituen. Man 
Ray eta Duschamp liluratu zituen, eta 
bigarrenarekin, antza, amodio afera 

bizi zuen, biek ala biek sexuarekiko 
grina partekatzen baitzuten. Bien 
arteko harremana oso estua izan, 
maindireetatik haragokoa, esparru 
artistikora jauzi egin arte; esaterako, 
Duschampen pixatoki ezaguna, 
Fontaine, Elsak egin zion opari bat 
omen zen, frantsesak bere arrebari 
bidalitako gutun batean jasotzen 
denez. Baronesa sasoi hartan 
hondakin humanoekin obsesionatuta 
zegoen, eta zoriz aurkitzen zituen 
objektuak artelan bihurtzen zituen. 
Hala, 1917an, alegia, Duschampen 
Fountaine aurkeztu zen urte berean, 
AEBetako lehenengo eskultura 
dadaista egin zuen, kalean aurkitutako 
tutu bat. Egurrezko oinarri baten 
gainean jarri zuen, eta God izendatu. 
Hala, probokazioaren, ausardiaren eta 
askatasunaren bidez, abangoardiako 
giroan nabarmendu zen Baronesa. 
Izugarrizko eskandalua eragin zuen 
bere pubiseko bizar moztea biltzen 
zuen filmaketa estereoskopikoa egin 
zuenean, Duschamp eta Man Rayrekin 
lankidetzan. Kaleetan zehar biluzik 
ibiltzen zen, eta saloi burgesetan zein 
The Little Review argitalpenaren 
erredakzioan ere biluzten zen. Behin, 
buruko ile guztia kendu eta kaskezurra 
gorriz pintatu zuen.

Moda garaikideari ere aurrea hartu 
zion, bere arropa eta osagarriak 
sortuz, betiere, birziklapenaren 
bidetik. Karriketan barrena ibiltzen 
zen trasteak biltzen, gero objektu 
artistiko bihurtzeko; Woolworth 
merkatal zentroan ere sartzen zen, 
lapurretan aritzeko. Tomate lata 
hutsak bularretan, kafe-koilaratxoak 



pop pilulak

belarrietan, alanbreak, auto-tresnak, 
txorientzako kaiolak... Behin konortea 
ere galdu zuen, buruan jarritako 
tramankulu pisutsu baten ondorioz.

Objektuok bere gorputzean txertatzen 
zituen, egunerokotasuna arte 
bihurtzeko; alegia, Dadaismoaren 
asmo nagusiena uneoro gauzatzeko.

Hala, Elsa egungo performer-en 
aitzindaria dela esan daiteke, bere 
bizitza jardun performatibo etengabea 
izan baitzen, inon eta inoiz jaso ez 
den une artistiko eternala. Gidoirik 
gabeko performacea. Emakume 
baten uneoroko transformazioa, 
arau eta konbentzio guztiei muzin 
eginez. Elsaren artelan handiena, bere 

gorputza izan zen, eta horretarako, 
bizitzaren eta artearen arteko muga 
birrindu zuen, ausardiaz.

Halaber, hiri-ekintzak ere burutu zituen, 
baita arte instituzionalaren aurkakoak 
ere: William Carlos Wiliams poetarekin 
boxeo-konbatea egin zuen, Arthur 
Cravanen erara; liskarrak eragin 
zituen espazio publikoan, eta gatazka 
horien ondorioz, atxilotua ere izan 
zen; William Carlos Williamsek, hain 
zuzen, Manhattan beheko The Tombs 
kartzelan ezagutu zuen Williamsek. 
1922an Bellmaison Gallery-ra sartu, 
eta galeriako erakusketa hankaz gora 
jarri zuen: koadro batzuk lurrean paratu 
zituen, beste batzuk buruz behera jarri, 
bisitariak asaldatu...
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Elsaren jardun dadaista izugarri 
ondo islatzen du Richard Boix 
artistaren grabatu ezagun batek, New 
York hiriko talde dadaistaren kide 
nagusiak agertzen baitira: Duschamp 
xakean, Mrs. Dreier, Man Ray, Phillys 
Ackerman filosofoa, Christian Brinton 
kritikaria... eta haien atzean pieza 
misteriotsu bat: eskultura argal sigi-
sagatsu bat, La Femme izenekoa. 
Kritika guztia bat dator: eskultura 
hori Baronesa da, New Yorkeko 
Dada espirituaren haragitzea.

Europara bueltan

1923an, bakarti eta haserre, 
Berlinerako bidea hartu zuen, 
gero Parisera joateko asmoz, 
Baronesaren jardunaren oihartzunak 
Frantziako hiriburura arte iritsi 
baitziren. Hala, bisa eskatuko du 
Frantziako enbaxadan, baina ukatu 
egin zioten behin eta berriro. Bisa 
ezin lortu, etsituta, tarta bat buruan 
zuela ere agertu zen enbaxadan. 
Bere kide dadaistak, tartean 
bere kide newyorktarrak, Parisen 
garatzen ari zen Surrealismora 
gerturatzen ziren bitartean, tartean 
bere lagun newyorktarrak, Elsak 
bakardadea pairatu zuen Alemanian. 
Europa, gainera, I Mundu Gerraren 
hondamenekin makillatuta zegoen; 
AEBetako bizitza argitsuaren 
arrastorik ez zen: argi-neoi, merkatal 
zentro, erakusleiho... Hala, Berlingo 
kaleetan egunkariak saltzen aritu 
ostean, 1926an, Parisera iritsi zen. 
Urtebete geroago, abenduaren 
15ean, hilda aurkitu zuten bere 

apartamentuan, Pinky bere txakurrari 
besarkatuta, ezkaratzeko gasak 
bilduta. Djuna Barnes, Thelma Wood 
eta beste emakume batzuek hiletara 
joan nahi izan zuten, Baina lekua ezin 
aurkituta, tabernan mozkortu ziren.
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Hamburger furgonetako saltzailea 
zen eta bere omenez egin dugu 
kantua. Lady Amnesy You Tube-ra 
igo eta bi milioi bisita lortu ditugunetik 
zu bezalako blogari-kazetariak 
galdezka ari zaizkigu. Ia sinestezina 
da guztia: gure bat-bateko arrakasta, 
Lady Amnesy eta bizitzaren zera, 
bai horixe. Begira, nire auzokoa zen; 
pareko etxean, azkeneko solairuan 
bizi zen. Ordea, auzoan eta egunez, 
ez nuen inoiz ikusi. Tira, ni egunez 
beti lo nago baina amak ere ez zuen 
inoiz ikusten. Auskalo non erosten 
duten hamburgerretarako haragia, 
murmurikatzen zuen beti amak, 
harategiak ez baitaude irekita gauean, 
ala bai? Ezin al dute hiper batean 
gaueko bederatzietan haragia erosi, 
ala? Erantzuten nion nik. 

Kontua da herrietako festetan, ordu 
txikietan, gure taldearen kontzertuen 
ondoren, ba hantxe egoten zela, gure 
boloa non, hamburger furgoneta 
han. Ilea txirikordatua zeraman Lady 
Amnesyk, eskuineko sorbaldaren 
gainean paratzen zuen trentza lauso 
batean. Ile marroi arrunta, horizkatua 

batzuetan. Bai, bai, abestiaren letrak 
dioen modukoa, zoro-marroiska, 
zoo-marroiska, sex-txirikorda, alu-
txirikorda. Askatu eta lizunkerietan 
hasteko gogoa pizten dizun sekulako 
ile mordoa. Aurpegian berriz ez 
zeukan ezer deigarririk, memoriak 
kontserbatzen ez duen hazpegia. 
Gainera, ia beti mutu ezagutu genuen 
baso ilun koloreko VW furgoneta 
zaharberrituaren barruan, “ jan ta juan” 
(horrela, minuskuletan) zurezko kartel 
bat zeraman furgoneta hartan. 

Atzerritarra zela ozta-ozta susmatu 
genuen “ezkegikajko” eta “togi” 
leun batzuk entzun genizkionean. 
Hamburgerrak edota edariak 
irmotasunez saltzen zizkigun, esan 
nahi dut jarrera bridatu batez, 
begiradari eusten, seguruenik barne 
urduritasuna mozorrotzeko. Gizona 
buru-belarri aritzen zen erregailuaren 
aurrean, etengabe jakiak prestatzen. 
Player batean musika ozenki ipintzen 
zuten, eta, aldi berean, telebista 
batean, zuri-beltzeko irudiak, pelikula 
zaharrak, musikarekin zerikusirik ez 
zuten irudiak.

Lady
Amnesy



pop pilulak

Gure kontzertuetara ezagutzen 
gintuzten bi kuadrilla besterik ez zen 
joaten, eta batzuetan, haiek ere ez. 
Horrexegatik, eta gogoa ematen 
zigulako, eta rock talde baten topikoa 
gugan gauzatu zedin, emanaldiaren 
ostean mozkortu eta drogatu egiten 
ginen, lehenagotik jada ez bagenuen 
egin. Behin, hamburgerretarako sosik 
eta gogorik gabe, birrak edan eta edan 
ari ginen furgonetaren aurrean, hango 
musikak erakarrita. Psychocandy 
lehenengo aldiz hantxe entzun nuen, 
abestiz abesti, album osoa... Ez, ez, 
lehendik ez neukan entzunda! Hogei 
urte dauzkat, aizu, zer nahi duzu 
esatea, hain justu musika mota hori, ba 
ez ba. 

Hurrengo egunean, esnatu 
-bazkalordua izango zen, ze amak 
sekulako umore txarra zeukan 
esnarazi ninduenean-, eta jandako 
guztia komunetik behera botaka egin 
eta gero, ajeaz lepo, logelatik irten 
gabe psikokandikeri batzuk sartu 
nituen gure abestirik kamutsenean. 
Hau da, distortsioa ipini nion gure 
ordura arteko kantu zozo bati; ez 
egundoko distortsioa, bai nahikoa 
ordea. Emaitza entzuten ari nintzela, 
loop baten moduan behin eta berriz 
entzuten, leihotik, pareko etxean, 
Lady Amnesy (halaxe deituko diot 
artean hala bataiatu ez bagenuen 
ere) ikusi nuen bizilekua omen zuen 
hartan. Gortinak itxi zituen. Arratsa 
ilunabar bihurtzen denean, araztasunik 
gabeko argitan igarotako une horietako 
bat izan zenez, benetan gertatu ote 
zen pentsatzen hasia naiz orain. 
Leihoko “gertakizun” horren ondorioz 

amarekin Lady Amnesyz hitz egiten 
jardun nuen eta amak esandakoaz ez 
daukat inolako duda izpirik, hain ziren 
ikaragarriak. Furgonetako andreak 
gutxienez hirurogeita hamar urte ditu, 
ni baino hamabost urte zaharragoa 
behar du izan, esan baitzuen amak. 
Baita xehetasunetan sartu ere: 1981n, 
amak artean hogei zituenean, eta The 
Ramonesek Donostiako Belodromoan 
jo zuten egunean, furgoneta han 
kanpoan zegoen, jan eta juan, 
negozioa puri-purian. 

Guztion memoria hain denez 
aleatorioa, are mainatia, zalantzan 
jarri nituen amaren hitzak. Zergatik 
gogoratzen ote zuen amak hain juxtu 
furgoneta Ramonesen kontzertuaren 
ostean han zegoela –duela 35 urte-
? Ez ote zebilen asmakeriatan? 
Ramonesen emanaldiaz ez baitzuen 
tutik ere gogoratzen! Ordea, nire 
eszeptikotasuna ezabatu asmoz, 
lotsagorrituta bezain lehorki erantzun 
ez zidan ba amak: Ramonesen 
kontzertuaren ondoren lehendabiziko 
aldiz larrua jo nuen nik desiratzen 
ez nuen batekin, furgoneta horren 
atzealdean. Mozkor-mozkor eginda 
nintzen. Amaren hitzak horiexek, e? 
Mozkorra zegoen. 
Artean 
furgoneta 
laranja 
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kolorekoa omen zen, atzerriko 
matrikularekin. 

Zuri ez zitzaizun gauza bera gertatuko, 
ezta? galdegin zidan amak. Zer? 

Mozkor-mozkor eginda zaudela 
larrutan egitea mozkorra izan ez bazina 
egingo ez zenukeen batekin. 

Isildu nintzen. Zeharoko distortsioa 
gehitu nion abestiari. 

Etorkizun hurbilean bolorik 
ez genuenez, beste taldeen 
emanaldietara ez joatea erabaki 
genuen boikot moduan, geure 
inbidia ezkutatzeko, edo batek daki 
zertarako eta zergatik. Eta, ni neu, 
abesti kamutsarekin tematzeaz gain, 
Lady Amnesy (artean horrela bataiatu 
ez bagenuen ere) ezin burutik kendu 
nenbilen. Furgonetaren hasierako 
laranjatik berde ilunera kolore andana 
zegoen. Urteak joan urteak etorri, 
zenbat aldiz margotu ote zuten? 
Garajeren bateko barrunbeetan... 
Areago, Lady Amnesyren trentza hura 
ordezko ilez egindakoa ote zen? Eta, 
denboraren igarotzea, makillajearekin 
soilik saihesten zuen? Alajainkoa, 
ezinezkoa zirudien guztiak! Adin 

kontuetan erratua zebilen ama, 
seguruenik. Azak 

ontzeko, jan 
eta juan-en 

(zintzoki, 
Jan eta 
Juanekin 
esan 
beharko 
nuke) 
azken 

aldiz bizi izandakoak eragin zuzena 
izan zuen abestia borobiltzerakoan; 
musika eta irudia sinkronizatzen 
zuten unea. Begira, jakiak bukatzen 
zitzaizkienean, gizonak erregailua 
itzaltzen zuen. Jarraian, playerreko 
musika kendu egiten zuen Lady 
Amnesyk eta pantailako bolumena 
berriz, igo. Zuri-beltzeko film bat 
izaten zen (beti film berbera, azaldu 
zigutenez)non itxura arrunt eta aldi 
berean estralurtarreko eme batek 
In heaven (zeruan) abesten zuen. 
Egia esateko, pantailako eme horrek 
antza dauka gure auzoko kioskoko 
jabearen alabarekin. Tira, ez nadin 
galdu. Gure azken boloan deskubritu 
genuen sinkronizazio momentu huraxe, 
Aramaioko festetan. Gizonak, (gau 
horretan, geroago, Juantxo deitzen 
zela jakin genuen) galdegin genionean 
ikusten ari ginen filmaren izenburua, 
erantzun ez zigun ba gu analfabeto 
filmikoak izateaz gain xinxangre 
batzuk ginela! Orduan, pantailako 
neska bailitzan, Lady amnesy (Janire 
izena zuela jakin genuen gau hartan)
abesten hasi zen ozenki, bere zoo-
ahotsa, alu-ahotsa, txirikorda-
ahotsarekin: “In heaven everything is 
fine” (zeruan dena ondo dago) behin 
eta berriz errepikatuz... Horixe, letrak 
ez dauka beste munduko ezer, zer 
nahi duzu, pop abesti bat besterik ez 
da esatera nindoan... Baina, uste dut 
gehiago dela beldurrezko abesti bat 
edo mantra bat. Furgoneta dar-dar 
batean ipini baitzuen, horixe baietz, eta 
baita gu geu ere, noski, han ginenok, 
banbaka, hitz urriko abestiak jota; aho, 
birika eta bihotz haiek hauspotutako 
hotsekin. Memoria ezabatu ez zigun 
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ba! Trentza desegin zuela eta ile 
soltea gortina baten moduan gure 
begien aurrean zetzala gogoan ditut. 
Oilo ipurdia jartzen ari zait. Ez baitakit 
gero zer gertatu zen. Ez baitakigu. 
Gauak nahasten ditut, momentuak. 
Furgonetaren baso-ilun kolorea da 
nagusi. Han ondoko zuhaizti bateraino 
joan ginen. Ze, zapatak belarrez eta 
lurrez lohituta geneuzkan guztiok 
geroago taberna batean “azaldu” 
ginenean. Furgoneta arrankatu zuten 
eta desagertu egin zen. Orduz geroztik, 
pareko etxeko leihoak pertsiana jaitsita 
dauka... Ez, ez, gaur ez dut ontto 
lisergikorik hartu. Ez eta gau hartan ere.

Hurrengo egunean, edo Aje Psikiko 
Erabatekoaren (APE) eguna deitu 
beharra diogun denbora tarte horretan, 
You Tube-n deskubritu genuen 
demoniozko film hura: Eraserhead filma, 
The lady in the radiator song deritzon 
pasartea... Ba ez, Pixies-en bertsioa 
ere ez genuen ezagutzen, ez horixe. 
Hamaika bertsio dauzka kantuak, 
bai. Guk horrelako musika ez genuen 
entzuten. 

Etxetik irten gabe eman nituen egunak, 
pareko leihora begira. Ordea, inor ez 
zen ageri. Kalera joan nintzenean, 
auzoko garajeak arakatzeari ekin nion 
inozoki eta  zoroki. Han nonbaiten 
azalduko ote al zen furgoneta edota 
bikotea. Bitartean, jatorrizko abestia 
guztiz eraldatu genuen, distortsio huts 
bilakatzeraino, salbu ezabatu ezin 
duguna, jakina: gure ahots zozoa. Zer 
diren gauzak, nork esan behar zigun 
arrakastarako bidean ginenik... Ez 
dugula musikalki ezer berritu?... Gure 
baitan bai behintzat. Gainera, hortxe 

gauzkazu, gailurrean, edo basoaren 
erdigunean, nondik begiratzen diozun. 
Kontzertu nekosorik egin gabe. 
Nolabaiteko pagotxa!... Ez, ingelesez 
ez naiz moldatzen, hizkuntzetarako ez 
naiz batere trebea, baina jada jakinarazi 
digute ingelesez “amnesy” hitza ez 
dela existitu ere egiten, izatekotan Lady 
Amnesia behar lukeela. Guri, bost... 
Arrazoizko azalpen gehiago ezin dizkizut 
eman, ez dauzkadalako, eta mesedez, 
ez galdetu berriz Lady Amnesy nor 
den...

Furgoneta, Bizkaia aldean azaldu da 
bart. Ezagun batzuen mezua jaso dut 
duela gutxi, kolore morekoa den VW 
furgoneta klasiko bat ikusi baitute, 
Barrikako hondartzaren ondoan, bikote 
itxuraz gazte batek gidatua eta “jan eta 
juan” kartela daramana. Zenbat apustu 
Janire eta Juan orain modako “street 
food” saltzen ibili baietz. 

Dena den, ama damu da kontatu 
zidana kontatu izanaz. Iruditzen zaio nik 
pentsatuko dudala gaztetan edozein 
tokitan ibiltzen zela larrua jo eta jo. 
Antza denez, ni jaio nintzen urtean, 
duela hogei, Pearl Jamek Anoetako 
Belodromoan jo zuenean ere, furgoneta 
han kanpoan zen. Halaxe dio amak. 
Eta ez didanez inoiz argitu nire aita nor 
den...

Agian ez du gogoratu ere egiten. 

Ordea, ulergarriak zaizkit amari 
gertatutakoak, ni nire apetak asetzen 
bainabil ahal dudan guztietan, are gero 
gogoratuko ez ditudanak suertatu arren. 

Barruan daramadan distortsio bat 
izango da.
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Denbora gutxian, jarraian ikusten 
diren filmek nolabaiteko harremana 
eraikitzen dute euren artean, memoria 
sobera zehatza ez dugunon buruetan 
behinik behin; garai bertsuan ezagutu 
edo erosi ditugun diskoek bezala. 
Nahasten dira datuak, istorioak, 
esanak eta eginak, eta konturatzerako 
mahaiaren bueltan irudikatzen ditugu 
protagonista guztiak, hitz aspertuan, 
akaso gutaz, eurak jarraian ikusi dituen 
ikusleaz, hizketan. Zergatik ez gutaz, 
nork bestela ikusi ditu film horiexek 
jarraian, nor sentitu da hain hurbileko, 
hain eurak, nork sentitu du guk sentitu 
dugun horixe bera. Haien arteko lagun 
komuna gara, geuri esker ezagutu dute 
elkar, geuk gonbidatu ditugu mahaira, 
ezin badugu ere ikusle planotik irten 
eta eurekin solasean aritu. 

Eremuz kanpo geratzen gara, eremuz 
kanpora kondenatuta. 

BARRUALDEA. GAUA. 

Egurrezko etxola. Argi gutxi, eta zazpi 
pertsona mahai inguruan. Janari-

hondarrak baino ez dira geratzen. 
Afaltzeko… Slint taldearen “For dinner” 
kantua entzungai.

Hor daude, bapo afalduta, postrerako 
gazta, intxaurrak eta patxaran 
banarekin, Leonard Cohen, aspaldiko 
lagun batek “zigarro eta aluei” poemak 
egiten zizkion tipoa zeritzona; the High 
Priestess of Soul miss Nina Simone; 
Louisianako Slint taldea, Will Oldham 
edo Bonnie Prince Billy euren laguna 
sukaldeko kantoi batean dagoela, 
argazkiak ateratzen eta isilik, eta, 
azkenik, Bill Callahan, edo Smog, edo 
Kaixo esate hutsarekin hipnotizatzeko 
gai den tipoa. 

Slintekoak elkarri begira daude, 
barrez besteentzat inolako graziarik ez 
daukaten hitzekin. Taldeko umorea, 
barne-txantxak. Hurbilduizkidazu 
pintzak, batek, eta besteak barrez 
tripak bota beharrean. Leonardek 
arraro begiratzen die, zer droga mota 
hartu duten-edo pentsatzen, bere 
garaian hartzen zituenen eragina 
gogoratuz. Nina, ordea, pentsati dago, 
zer egiten ote duen berak sei zuringo 
horiekin. Begirada galdu samarra du, 
baina bat-batean gu zelatan gabiltzan 
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xulora so egin eta, garrasika, ea zer 
demontre espero dugun, bera ez 
dagoela hor gu entretenitzeko, ez dela 
Louis Armstrong. Bill Callahanek, hori 
entzunda, eskuaz jaka beixa lisatzeari 
utzi eta Simone andreari lasaitzeko 
esan dio, hara eraman dituen 
auto bidaia amaitu egin bada ere 
irudikatzeko zaldian doala, edo txoria 
dela, haren edertasuna mugimenduak 
ematen diola, ez diezaiola galgarik jarri. 
Slintekoak, hori entzunda, barreari ezin 
eutsi. Haluzinatu galanta, Callahan 
jauna. Brittek, baterijotzaileak, puzkerra 
bota du orduan, eta korrika joan dira 
aterantz denak. Nina eta Leonard ere 
abiatu dira, eta heldulekua ukitu dute 
denek. Leonard, seguraski, Ninari 
jaramon egitearren, gelako neska 
bakarra izaki haren konkistan baititu 
jarriak esperantzak oro. Denak abiatu 
dira ateko heldulekuari heltzera, Bill 
Callahan izan ezik, oraindik txori eta 
zaldiez hizketan ari baita bera. Brianek, 

Slinteko gitarra jotzaileak esan dio, 
altxatu ez denez, jipoia eman beharko 
diotela; horiek direla arauak. Leonardek 
baietz, arau gorenek errukiak baino 
indar handiagoa dutela, apostoluek 
ziotena gorabehera. Blagan dabiltza 
denak, baina Nina da ukabila askatzen 
lehena; eskuineko fina eman dio 
hegoaldeko abeslariari. Bazuen gogoa, 
demonio, kolperen bat emateko.

Lasaitua hartu du, eta gainerakoak 
gainera salto egitear zirela, Bill Callahan 
kantuan hasi da, ez kolperik jaso ez 
duenetan baino aho okerragoaz.

Sikiera. Sikiera ahalko. Sikiera ahalko 
bazenute. Sikiera ahalko bazenute 
zeuen. Sikiera ahalko bazenute zeuen 
bihotz. Sikiera ahalko bazenute zeuen 
bihotz-taupadak. Sikiera ahalko 
bazenute zeuen bihotz-taupadak 
gelditu. Sikiera ahalko bazenute 
zeuen bihotz taupadak gelditu 
bakarrean.
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Mahaian eseri dira denak atzera.

Leonardek hartu du hitza: Zer arraroa 
den. Bill, kantu hori idatziko zenuen 
noizbait norbaitentzat edo norbait zela 
eta. Neronek behintzat hala egingo 
nuen; uneren batean eta neskaren 
batentzat idatzi. Eta gero, errepikatu 
behar beste norbaiten aurrean, beste 
uneren batean. Eta gainera, zerbait 
komunikatzen saiatu. Ez dakit, ez dakit 
zentzu handiegirik duen.

Ez du ba izango - arrapostu Ninak-. 
Niretzat behintzat badu. Ez dut sekula 
eszenatokitik kanpo sentitu oholtzan 
igota sentitzen dudan askatasun hori. 
Nire jendearekin komunikatu, eta 
gainontzekoek ere kasu egitea, ez da 
gutxi. Badakizue, beltzoi hala gertatu 
izan zaigu beti. Eszenatokian bagara 
nor; hortik kanpo…

Kax-kax, jo du norbaitek atean. Slintek 
abeslari Brian altxatu da atea irekitzera, 
heziera onari zor. Leonardek, ordea, ez 
irekitzeko oihukatu dio -haren ahotsean 
oihutzat uler genezakeen tonu 
horretan, noski, ez oihuegi ere-. Ez 

irekitzeko, beraz, txerpolari bat baino 
ez dela. Etxeko nagusiak, Julenek, 
ohartarazi gaitu egunero etortzen dela, 
bibliak saltzera. Nick Cave gixajoa, 
talentua badu baina, astuntxo jartzen 
zaigu.

Billek orain: Ba niri iruditzen zait 
benetan agerian dagoen idazlea dela 
abeslaria. Ni-ago naiz jendaurrean 
aspaldi idatzirikoak abesten, 
eszenatokitik kanpo nagoenean 
baino. Sakonago azaltzen ditut esan 
beharrekoak.

Ni diruarengatik hasi nintzen 
ordea, esan du Montrealgo 
abeslariak. Badakizue, kontatzen 
du dokumentalak, ikusi ez baduzue 
kontatuko zizueten Txabik edo Enekok. 
Idazlea nintzen, sobera saltzen ez zuen 
idazlea, eta halako batean Suzanne 
kantua saldu nion abeslari bati. Hara 
non sekulako arrakasta izan zuen. 
Badakizue, Suzanne:

Suzannek erreka ondoan duen txokora 
eraman zaitu / Entzun ditzakezu 
txalupak joaten, pasa dezakezu 
gaua haren aldamenean / Ezagun da 
erdi-eroa dena, baina horrexegatik 
nahi duzu berton. /Tea eskaini dizu, 
Txinatik datozen laranjekin, / eta 
justu esatear zarenean ez duzula 
hari emateko amodiorik, / haren 
sorginkeria erabiliz errekari utzi dio 
erantzuten / betiko izango zarela haren 
maitale. / Eta harekin bidaiatu nahi 
zenuke, itsumustuan bidaiatu ere, / 
eta badakizu zuregan konfiantza duela 
/ ukitu izan baituzu haren gorputz 
perfektua zure gogoaz. / Eta Jesus 
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marinela zen ur gainean ibili zenean, 
eta luze egon zen haren egurrezko 
dorre bakartitik so, / eta itotakoek 
baino ikusi ezingo zutela jakin zuenean, 
/ esan zuen “gizon oro bedi marinel, 
itsasoak askatu artean”. / Bera, ordea, 
arrakalaturik zegoen, zerua ireki baino 
aski lehenago, / utzirik, gizatiar ia, zure 
jakintzan ondoratu zen harria bailitzan. 
/ Suzannek eskua hartu dizu, eta 
errekara eraman, Salbazio Armadak 
emaniko trapu eta lumak soinean / 
eta eztia dirudi eguzkiak gure portuko 
neskatxaren azalean / Eta zabor nahiz 
loreetan nola begiratu irakatsi dizu. / 
Heroiak daude algetan, haurrak daude 
goizean. / Maitasun eske makurtzen 
ari dira eta halaxe egongo dira betiko / 
Suzannek ispilua hartu eta bere buruari 
begiratzen dion artean.

Kantu horrek ez dit sosik eman, 
eskubideak saldu nituen eta. Baina, 
zer nahi duzue, zorte handiegia 
zatekeen, batetik, egilea izatearen 
ohorea, eta bestetik, hari esker 
aberastu izana.

Neuk ere kantatu dut kantu hori, edo 
zer uste duzu, gizon zuringoei baino 
ez zaizkizuela gustatzen emakume 
erdi eroak? Neu ere diruagatik 
hasi nintzen kantuan, baina ez diru 
gehiago egite aldera, ez. Diruagatik 
derrigortu ninduten kantatzera. Eta 
zergatik behar nuen nik dirua? Bada, 
beltza naizelako, ederra naizelako, eta 
eskola batean onartu ez nindutelako 
hori dela eta. Carneggie Halleko 
lehen piano-jotzaile beltza izan 
nahi nuen, eta jo nuen han, baina 
ez Bach; hori egin izan banu bai 
izango nintzatekeela zoriontsu. Baina 
ez. Dirua behar nuen, eta taberna 
batean jotzen hasi nintzen. Jotzen, 
denetarik, baina jotzen, ez abesten. 
Nagusiak esan zidan arte: “Abestu 
ala kalera”. Nina Simone bortxaz 
jaio zela esan daiteke. Erraza da eta 
zuentzat. Baina ni emakumea naiz, 
eta beltza, estaturik gabeko herri 
batekoa beraz. Munduko kreaturarik 
ederrenak gara, eta azpiratu egiten 
gaituzte sistematikoki. Boterea 
behar dugu, estatua. Esan nion 
Martin (Luther King)i, ez naizela 
bakezalea. Ez, ez. Helburua eduki 
behar da argi, eta hara iristeko denak 
balio du. Azpiratuak, bazterrekoak, 
subalternoak izateari utzi behar diogu. 
Jule Goikoetxearenak irakurri dituzue 
inoiz? Tipa interesgarria; eta neuk 
bezala jartzen du zapia batzuetan.
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Estatua lortu, bai. Herrialde handi batu 
eta askea, urrezko herri urrekara. Horrek 
libratuko balitu gaitzak -Bill Callahan da 
berriro ere kantuan hasi dena-.

Amerika! / Handia zara, eta urrez, 
urrekara / Barru-barrutik desio dut 
gaur Amerikan egotea. / Amerika! 
Amerika! / David Lettermanen 
saioa ikusi dut gaur, Australian. 
/ O, Amerika! / Handia zara, eta 
urrez, urrekara / Benetan nahi nuke 
Amerikara hurrengo hegaldia hartu. 
/ Kristofferson kapitaina / Newbury 
sargentua / Jones marinea / Cash 
sargentua / A zer armada, a zer aire-
armada, a zer marineak / America! / 
Ez dut sekula nire herrialdea zerbitu. 
/ America! America! / Afghanistan, 
Vietnam, Iran, amerikar natiboak. 
/ Amerika! / Tira, denok dugu 
eskubidea aipatu nahi ez dugun 
iragana edukitzeko. / Tira, ez da 
makala zerri bat akuilatzea deltan 
/ Itsusi jar daiteke kontua inguru 
bibliazalean / Amerika! Amerika! / 
Zortedunok edoskitzen dugu / Beste 
batzuek zerrien atzamar-koskorrak 
miazkatzen dituzte / Nahikoa titirik 
ez, nahikoa titirik ez denontzat / 
Amerikan.

// PARENTESI BAT  
(MUSIKARIK GABE) // 

Parentesi bat. Dena zuzenegi zihoan 
eta. Narratiba argiegirik ez dugu nahi. 
Narratiba zuzenegiek film duinak 
leherraraz ditzakete. Eta eleberriak. 
Eta olerki liburuak. Eta antzerki lanak. 
Eta bideojokoak. Eta parrandak.

Parentesi bat beraz, lerro zuzen 
honetan.

Nina, Leonard, eta Will (edo Bonnie) 
mahaiaren bueltan daudela mahai 
azpitik Allen Ginsberg irten da. 
Hain justu Bonnie “prince” Billy The 
Mekons-en kantu bat abestear zela. Ez 
diote utzi.

Allen Ginsberg irten da mahai azpitik, 
Otorduak saileko oiloa labetik irteten 
den bezala, eta ulu egin du.

Mahai azpitik Allen Ginsberg irten 
da (bertan ote darama denbora hau 
guztia?), ulu egin du (Daniel Radcliffe, 
hau da, Harry Potterren antza topatu 
diote Nina Simone, Bonnie Prince 
Billy, Leonard Cohen eta besteek; 
guri, ordea, Harkaitz Cano gogorarazi 
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digu mintzairan) ulu egin du, besteek 
Harry Potterren antza topatu dioten 
arren, eta guk Canorena, eta 
errezitatzen hasi da.

Publikoak txalo batzuk jo dizkio,  
eremuz kanpotik, herabe baina 
kartsu. Kartsu, baina herabe. 
Badakizue nola.

Eta hasi egin da, ikusi dituela haren 
belaunaldiko bururik argienak 
suntsituta biluzik arrastaka orratz-
ziztada amorragarrien xerka. 
Turpentina edaten eta hori guztia. 
Badakizue zer eta badakizue nola. 
Arnasarik hartu gabe kasik.

Harry Potterren antza topatu dioten 
arren mahai azpitik irten, ulu egin eta 
errezitatzen hasi den Allen Ginsbergi 
eszenatokia erraz lapurtu dio Nina 
Simonek zigarro itzali eta piztu 
berrien ke arteko sukaldeko giro 
horretan.

Blacklash jauna, Blacklash jauna / 
nor uste duzu ba ni naizela. / Zergak 
igotzen dizkidazu, eta soldata izoztu. 
/ Vietnamera bidali didazu semea. / 
Bigarren mailako etxebizitza eman 
didazu / bigarren mailako eskola. / 
Koloredun guztiak bigarren mailako 
erotzat gauzkazu. / Blacklash 
jauna, utzi egingo zaitut / Blacklash 
bluesarekin. / Lan bila nabilenean / lau 
sos eskuratzeko / Zure blacklash zuri 
zitala al da  / Mundua zabala da baina / 
Zabala, dirdiratsua eta borobila / Eta ni 
lakoez josita dago. /  Beltzez, horiz, beix 
eta marroiz. / Galtzailetzat naukazu. 
/ Baina zu zara bluesa izango duen 
bakarra, ez ni. / Itxaron, eta ikusiko 
duzu.

Txaloak, noski. Nora goaz, txalorik gabe?

Hotel merkeetan sua irensten zutenak, 
eta turpentina edaten.

Laredotik bueltan, New Yorkera.
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FILMAK:

•  What happened, miss Simone - 
Liz Garbus, 2015.

•  Breadcrum trail - Lance Bangs, 
2014.

•  Apocalypse - Hanly Banks, 2012.

•  20.000 days on earth - Iain 
Forsyth, Jane Pollard, 2014.

•  Bird on a wire - Tony Palmer, 2010.

•  Revenge of the mekons - Joe 
Angio, 2013.

ABESTIAK: 

•  For dinner…, Slint - Spiderland, 
1991.

•  Two many birds, Bill Callahan - 
Sometimes I Wish We Were an 
Eagle, 2009. 

•  Suzanne, Leonard Cohen - Songs 
of Leonard Cohen, 1967.

•  America!, Bill Callahan - 
Apocalypse, 2011.

•  Black Lash Blues, Nina Simone - 
Sings the blues, 1967.

OLERKIA:

• Ulua (Howl) Allen Ginsberg, 
Harkaitz Canok euskaratua 
2005ean.
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Weezer.
kantu
perfektuaren bila

Xabier Sagardia
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MTV katea joan eta etorri egiten zen 
etxeko telebistatik. Etorri baino, joan. 
Tira, noizbehinka agertzen zen. Ez 
galdetu zergatik, baina egun batzuetan 
pantaila katodikoan ikusgai izaten 
nuen. Artean, musika bideoklipak 
jartzen zituzten kate horretan. Bi 
bideoklip, bi irudi nahi bada, iltzaturik 
geratu eta argitasunez gogoratzen 
ditut oraindik. Lehena, Bikini Girls 
With Machine Guns eta Poison Ivy-ren 
dantza exotikoa, metraileta eskuan; 
bigarrena, Weezer taldearen Buddy 
Holly kantuaren ikus-entzunezkoa.

Orduan ezagutu nituen The Cramps. 
Eta bertan ikusi eta entzun nuen 
lehen aldiz Weezer taldea. 50etako 
High-School estetika eta jantziak 
zeramatzaten. Lau tipo ziren, beren 
musika-tresnei eragiten, baina 
garaikidea zen soinua. Indartsua. Lelo 
gogoangarria zuen kantuak. Betiereko 
poparen magia zeukan, 90 urteetako 
hasmentako moldeekin nahastua. 
Ahaztu antigoaleko rock & rolla.  

1994 urtea zen, eta disko osoa 
entzuteko beharra sentitu nuen. 
Gainerako kantuek mailari eutsiko 

zioten? Edo One Hit Wonder gisako 
banda bat izango zen?

Taldearen izena apuntatu eta disko 
dendara jo nuen. Azala urdina zen 
eta nerd itxurako lau tipo agertzen 
ziren. Normalak ziren, normalegiak. 
Ez ziren batere cool. Ez ziren rockero 
tximaluzeak, ez eta hardcoreta galtza 
motz eta galtzerdi zuridunak ere. 
Institutuan colleja guztiak jasoko 
zituzten lau tipo baino ez. Eta hantxe 
zegoen Rivers Cuomo, bandaren 
burua, guztietan txikiena. 

The Blue Album CD-jogailuan biraka 
hasi zen. Hamar abesti zekartzan: 
My Name is Jonas, No One Else, 
Surf Wax America, Buddy Holly, The 
World Has Turned and Left Me Here, 
In The Garage edota Say It Aint’t 
So handia... Ez zegoen soberakinik. 
Diskoa positiboa zen, argitsua, 
melodia alaiez betea. Ric Ocasek-ren 
(The Cars ohia) aginduetara jarri ziren 
berau grabatzeko. Dena zen ona, 
“kantu ergelak” jotzen bazituzten ere. 
Eta etxeko sukaldean, gaueko ordu 
txikietan, nire lehengusuarekin ikasten, 
behin eta berriz jartzen genuen disko 
urdina (eta California punk 77/81 

Kaliforniako taldearen ibilbidean zeharreko bidai pertsonala aurkituko 
duzue ondoko lerroetan. Blue albumetik White albumera, Rivers Cuomo 
eta enparauekin batera zahartu den zale baten bizipen sorta xumea.
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bilduma, The Germs, Zeros, X eta 
Circle Jerks gisako taldeak zekartzana. 
Zarata horrekin nola ikas genezakeen 
ezin dut egun ulertu).

Aitzitik, bi urte beranduago, 
argiari iluntasuna gailendu zitzaion 
kaliforniarren bigarren diskoan: 
Pinkerton iluna eta depresiboa zen, 
eta soinu gordina zekarren, ondu 
gabekoa. Geffen Records-ekin ikusi 
zuen horrek ere argia, baina onartu 
beharra daukat zaplastako ederra 
jaso nuela. Uda amaiezin baten 
zoriontasunetik braustakoan esnatu 
balidate bezala, baina laster ikasi 
nuen disko hau maitatzen. Wezeerren 
onenetakoen artean dago. Punk 
gordintasunaren azpian, pop kantu 
bikainak ezkutatzen ziren.

Eta derrepentean, Cuomo eta 
enparauak agertu bezala desagertu 
ziren. Urtetan. Ez nintzen desagerpena 
ikertzen saiatu (denbora tarte luze 
horretan zer gertatu zen ongi kontatzen 
du Wikipediak). Ez nintzen kezkatu 
ere egin. Baina bat batean, Fenix 
hegaztia bezala, beren errautsetatik-
edo berpiztu, eta Disko berdearekin 
itzuli ziren. Berde pistatxoa. Eta 
berriz lehen diskoko distirarekin. Eta 
berriz ere Photograph gisako hit 
eztabaidaezinekin. 2001. urtea zen, 
eta argi zegoen Weezerrek ez ziola 
kantu perfektua bilatzeari utzi. Island 
In The Sun bihurtu zen ordea kantu 
ezagunena. Telefono konpainia handi 
batek iragarki baterako erabili zuen. 

Egiazki, berde pistatxo xalo horren 
atzean sekulako zeregin kontzientea 

eta kalkulatua ezkutatzen zen: Rivers 
Cuomok ehunka pop abestiren 
egiturak aztertu eta ikasi zituen 
(Nirvana, Noel Gallagher, Billie 
Joe Armstrong...) kantu perfektua 
aurkitzeko. Diskoak sekulako arrakasta 
erdietsi zuen.

Ordea, ezusteko berri batek zoriontsu 
egin ninduen. Euskal Herrira etorriko 
ziren jotzera: 2002ko martxoaren 
16an Illunbeko zezen plaza berrian 
aritu ziren The Cranberries eta Dover 
taldeekin batera. Espedizioa antolatu 
genuen koadrilakoek. Donostiara heldu 
eta pintxotan ibili ginen arratsalde 
partean. Kezkatzen hasi nintzen 
arte. “Aizue, Illunbera joan beharko 
gara”. Harmailetako bigarren pisuko 
sarreratik burua atera nuen. Weezer 
ziren eszenatoki gainean. Sentitu 
nuen emozioak ez zuen askorik iraun 
ordea. Jo zuten azken kantuaren azken 
akordeak baino ez nituen entzun. 
Imajinatu egin nuen ostia txarra. Weezer 
ikusteko, eta ez besterik, joan nintzen 
Donostiara. The Cramberries eta 
Dover-en emanaldiek goragalea eragin 
zidaten. “In your heaaaaaAAAaaaddd, 
in your....”, ez diot oraindik nire buruari 
barkatu Weezer zuzenean ikusteko 
aukera galdu izana.

Weezerrekiko nire kontuak areago 
okertuko ziren handik oso gutxira. Urte 
berean, laugarren diskoa argitaratu 
zuten, Maladroit (hau ere aurrekoak 
bezala, Geffen Records-ekin). Txintxo-
txintxo joan nintzen dendara erostera. 
Baina bere ukitu metalzalea gehiegizkoa 
izan zen nire belarrietarako. Benetako 
heavy-pop pilula bat zen! Gainera, 
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Island in The Sun kantua berriz 
amu komertzial gisa sartu izanak 
zer pentsa eman zidan. Taldearekin 
batera zahartzen ari nintzen, baina 
ez zen edade kontua izan. Ez nuen 
Maladroit gogoko izan, akaso Keep 
Fishing edota Slob salbatuko nituzke 
suaren garretatik. Urte askoren bueltan 
entzunaldia eman diot 
berriz lerro hauek 
idazteko, eta ez naiz 
iritziz aldatu. Baditu 
gauza onak, baina 
errepikatzen hasiak 
zirela sentitu nuen. 
Konposizioak ez 
zeuden aurreko 
lanen mailaren 
pare. Kantu 
perfektuak ihes 
egin zien.

Eta esperantza galduta 
nuenean, berriz 
Kaliforniako 
eguzkia. Berriz 
High-School 
espiritua. Berriz 
Weezer onenak, 
berriz lelo 
gogoangarriak. 
Eta lagunok, Rick 
Rubinek ekoiztua. 
Make Believe 
lanak 2005. urtean 
ikusi zuen argia, 
eta berriz eraman 
ninduen lehen diskora, 
urdinera. Kantu perfektua hantxe egon 
zitekeen. Eta bazegoen: Beverly Hills 
pop kantu erabatekoak irekitzen du 
Make Believe hau. Konposizio sorta 

interesgarri batek laguntzen du. Baina, 
orain bai, disko bikaina izanagatik, 
zahartzen hasia nintzela sentitu nuen. 
(Portzierto, Beberly Hills-en bideoklipa 
Play Boy mantsioan grabatu zuten 
zale amorratuez inguratuta, eta Hugh 
Hefner bera ere agertzen da).

Oso talde amerikanotzat hartu izan 
dut beti Weezer. Lerro eta izarren 

banderapeko 
produktu labelduna. 
Estetika, jarrera, 

ahotsak, distortsioak 
erabiltzeko eta 

melodiak egiteko 
modua eta power 

pop, indie, punk pop, 
heavy metal nahasketa 
hori… Nik dakidala, 

ez dira ere Europara 
askotan etorri. Ez 

behintzat gu bizi garen 
ingurune hurbilera. 
Horregatik, eta haien 
berri freskorik gabe 
(interneten begiratzen 
ahal nuen, baina 
ez nuen egin), hiru 
urte beranduago, 
hau da 2008an, 
Disko gorria 
(DGC/Interscope 
Records) argitaratu 
zutenean, 
oharkabean 

pasa zitzaidan. 
Madrilera egindako bidaia batean 
aurkitu nuen, kasualitatez, disko denda 
batean, bai eta 2010ean argitaratu 
zuten Hurley (Epitaph) izenburukoa 
ere (Lost telesaileko Jorge García 
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aktoreak betetzen du azal osoa). Biek 
ala biek huts egin zidaten. Nolanahi 
ere, ezustean, disko gorrian Weezerren 
ibilbideko kantu onenetako bat dago: 
Pork and Beans. Erregela baieztatzen 
duen salbuespena. Matematika hutsa, 
baina, aldi berean, gauza zoragarri 
itsusiak egiteko gai zirela berretsi nuen: 
The Greatest Man That Ever Lived 
kantua kasu. Hamar abesti batean 
sartu nahi izan balute bezalakoxea da. 

Hurley diskoa berriz, “Weezer formula” 
ikasiaren errepikapena da, baina distira 
berezirik gabe. Musika-oihal zati batzuk 
salbatuko nituzke han-hemendik, baina 
ezer gutxi gehiago. Aspertuta, ez nion 
diskoari aukera askorik eman.

Ratitude (2009, DGC/Interscope 
Records) eta Everything Will Be 
Alright in the End (2014, Republic) 
disko luzeak (eta besteren bat) 
aipatzeke utzi ditut. Arrazoia sinplea 
da: ez ditut bere osotasunean 

entzun, eta entzun dudanak ez dizkit 
bereziki tripak mugitu. Beranduegi da 
horretarako. Beraz, txandapasa.

2016. urtean gaude. 22 urte pasa 
dira Weezerren estreinako diskotik. 
40 urtetik gorako gaztea da Cuomo. 
Baina, antza, sasoian dago. Duela egun 
gutxi, apirilaren hasieran, disko berria 
argitaratu dute kaliforniarrek: The White 
Album (Crush). King of the World 
abestia aukeratu dute lehen single eta 
bideoklip bezala. Ez dago gaizki, baina 
emoziorik gabe entzun dut. Diskoari 
ere entzunaldi azkarra eman diot. Itxura 
polita dauka, ezin uka. Badirudi kantu 
on bat baino gehiago duela, baina aizue, 
badakit 1994an topatu nuen magia 
ez dudala berriz sentituko, Weezer-ek 
aspaldi bere onena eman zuela sinetsia 
bainago; salbuespenak salbuespen, 
lehen diskoetan aurkituko dugulako 
taldearen “egia” eta, zergatik ez, Weezer 
baino gehiago zahartu naizelako, edade 
berekoak garen arren.
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